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Το Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017 ο Σύλλογος Γερμανόφωνων Γονέων και Κηδεμόνων
πραγματοποίησε μέσα σε ζεστό και γιορτινό κλίμα, την 25η επέτειο της ύπαρξής του στο
Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του συλλόγου, όπως αναφέρεται: «Ο σύλλογος έχει την έδρα του στην
περιοχή Φορτέτσα, ιδρύθηκε το Μάιο 1992 από τον Αποστόλη Λεφάκη. Από το 1993 λειτουργεί ένα
σχολείο για παιδιά από οικογένειες οι οποίες έχουν έναν γερμανόφωνο γονέα ή από Ελληνικές
οικογένειες οι οποίες έχουν ζήσει στην Γερμανία, Αυστρία ή Ελβετία και μιλάνε Γερμανικά με τα
παιδιά τους. Στο σχολικό έτος 2016/17 παρακολουθούν 52 παιδιά μια φορά την εβδομάδα τα
μαθήματα από προνήπιο μέχρι την 10η τάξη».
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Όπως ανέφερε στο λόγο της η πρόεδρος του σχολείου, Σύλβια Μιχόπουλος «Σε συλλόγους
ενώνονται άνθρωποι που έχουν κοινά συμφέροντα, που θέλουν να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο
στόχο και θέλουν να καταφέρουν κάτι μαζί. Ο σύλλογός αυτός έχει θέσει ως στόχο του να προσφέρει
στα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν δίγλωσσα με Γερμανικά την δυνατότητα, να μάθουν τη γερμανική
γλώσσα στην ομιλία και τη γραφή και να τους συνοδεύσει μέχρι το τελικό δίπλωμα σπουδών, που
από το 2014 στο σχολείο αυτό είναι το Deutsche Sprachdiplom το Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας.
Αυτή όμως είναι μόνο η θεωρία.
»Στην πράξη, ο σύλλογος αυτός προσφέρει πολύ περισσότερα: Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με
άλλους που επίσης μεγαλώνουν δίγλωσσα  κάτι που είναι βέβαια συχνά μια πρόκληση για τους
γονείς και τα παιδιά  και αυτό τούς δένει μεταξύ τους. Ακόμη και για τους γονείς ο σύλλογος δίνει
την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων και για επαφές με άλλους γονείς.
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Το σύνολο αυτό ολοκληρώνεται από τα πάρτι και τις γιορτές, όπως του Αγίου Μαρτίνου,
Χριστουγεννιάτικο παζάρι, Πάσχα, Απόκριες και άλλα, οι οποίες αποσκοπούν να φέρουν πιο κοντά
τα παιδιά στα έθιμα και τις παραδόσεις των γερμανόφωνων χώρων. Ένα πλήρες πακέτο με πολλές
όψεις το οποία υπάρχει εδώ και τώρα 25 χρόνια».
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«Ευχόμαστε πως ο σύλλογος θα επιβιώσει για να γιορτάσει και την 50η επέτειο του, παρόλες της
δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει όλη η χώρα αυτήν την στιγμή.
Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στο καταπληκτικό χώρο του ξενοδοχείου Anissa Beach & Village στον
Ανισσαρά, ο οποίος είναι καλή επιλογή για τέτοιο τύπο εκδηλώσεων με το άψογο σερβίς και της
νόστιμες δημιουργίες του σεφ του. Παραβρέθηκαν μέλη, ιδρυτικά μέλη, πρώην μαθητές και φίλοι του
συλλόγου γιορτάζοντας αυτό το γεγονός».
Ρεπορτάζ: Λευτέρης Κουμαντάκης
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