
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

             Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι/σσες, 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,  

Φίλοι Συμπολίτες  

 

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας σε συνεργασία με το Σύλλογο 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέλαβε την κοινωνική πρωτοβουλία, ύστερα από 

τη διαπίστωση ότι πολλοί μαθητές που φοιτούν στις σχολικές μονάδες έχουν ανάγκη από 

υποστήριξη για διάφορες και διαφορετικές προσωπικές ανάγκες, να προχωρήσει στη σύσταση 

– συγκρότηση και λειτουργία ενός Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σχολικών Μονάδων Π.Ε. 

Καβάλας, που σκοπό θα έχει τη συλλογή υλικών και τη διανομή τους σε μαθητές χρήζοντες 

υποστήριξης.  

Για τον παραπάνω λόγο ήρθε σε επικοινωνία με τους Δ/ντές/ντριες – Προϊσταμένους/νες 

των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης της και μέσα από διαρκή συνεργασία, προτάσεις 

και επεξεργασία τους, σε μία καθαρά διαδραστική επικοινωνία, οριστικοποίησε τη διαδικασία 

συλλογής σε διαφορετικές σχολικές μονάδες ρουχισμού, βιβλίων, παιχνιδιών, τροφίμων αλλά 

και ό,τι άλλο κρίνεται χρήσιμο και σκόπιμο από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς των τάξεων 

να συλλεγεί και αφού αξιολογηθεί να ενημερωθεί ο αντίστοιχος ιστότοπος της Διεύθυνσης 

μας, στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι, δηλ. εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, δημοσιογράφοι, 

πολίτες, αλλά και κάθε φορέας (εκκλησία, ενορίες, σύλλογοι) που επιθυμεί να συμβάλει στην 

υποστήριξη συνανθρώπων μας, κυρίως όμως μαθητών μας.  

Στην προσπάθεια αυτή κοινή διαπίστωση τόσο του Διευθυντή Π.Ε. Καβάλας, όσο και του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας υπήρξε η 

ισχυρή διάθεση των εκπαιδευτικών – συναδέλφων να εμπλακούν στη διαδικασία μη 

φειδόμενοι χρόνου και κόπου, δείχνοντας ότι ο/η Έλληνας/νίδα εκπαιδευτικός στις δύσκολες 

αυτές στιγμές αναλαμβάνει και συμμετέχει σε αλτρουιστικές πρωτοβουλίες αποκαθιστώντας 

την πολυπρισματική κοινωνική αξιακή του θέση, σ’ αυτήν που η κοινωνία τον/την είχε 

πάντοτε.  Σ’ αυτήν από την εποχή του Γραμματοδιδασκάλου Α΄ και Β΄, του δασκάλου/ας του 

Μακεδονικού Αγώνα, του δασκάλου/ας των δύο μαρτύρων… 

Εκ των προτέρων εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας προς όλες και όλους τους 

εκπαιδευτικούς.  

Αγαπητοί Γονείς – Φίλοι Συμπολίτες 

Από τις σχολικές μονάδες διανέμεται σχετική επιστολή για το εγχείρημα που αναλήφθηκε. 

Παράκλησή μας είναι η ανταπόκριση όλων ώστε να συμβάλλουμε και να απαλύνουμε μέρος 

από τις βασικές ανάγκες των μαθητών μας που έχουν ανάγκη.  

Με την προσπάθειά μας λαμβάνουμε ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία της ανωνυμίας 

και θα λειτουργήσουμε με απόλυτη εχεμύθεια, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα 

τραυματισμού της αξιοπρέπειας των μαθητών και οικογενειών τους, αυτού δηλαδή του εξ’ 

αδιαιρέτου ανθρώπινου δικαιώματος, ο τραυματισμός του οποίου θα μας τραυμάτιζε όλους.   

Φίλοι Γονείς/Κηδεμόνες, αγαπητοί συμπολίτες περιμένουμε τη συνεργασία - βοήθειά σας. 

 

 

Με τιμή 

 

 

       Ο Δ/ντής Π.Ε. Καβάλας                                      Ο Πρόεδρος του Συλλόγου  

                                                                                             Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καβάλας 

  

     Νικόλαος Γεωργιάδης  Απόστολος Μουμτσάκης 


