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Αγαπητές/οί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε πως μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας, 

κ. Μπαντίκου, για την εγκατάσταση ενός αξιόλογου αριθμού προσφύγων στο στρατόπεδο 

Ασημακοπούλου και μετά από συνάντηση με τη συντονίστρια κ. Ακοπιάν, προχωρήσαμε στις 

απαραίτητες ενέργειες άδειας εισόδου από το Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής για τα μέλη 

της Ένωσης προκειμένου να διοργανώσουμε δράση-εκδήλωση με τον τίτλο ‘’WELCOME’’- 

‘’ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ’’ για τα παιδιά που φιλοξενούνται στην περιοχή μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

θρησκευτικές τους υποχρεώσεις, η δράση υπολογίζεται να υλοποιηθεί με το πέρας του 

Ραμαζανίου, στις 27 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρες 18:30 – 20:30 με την υποστήριξη της 

Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας και τη συμμετοχή της Σχολικής Συμβούλου Αγγλικής Γλώσσας 

Ν. Καβάλας, κ. Γκαντίδου Ευαγγελίας. 

Η εκδήλωση θα απευθύνεται κυρίως στα παιδιά, τα οποία, με την καθοδήγηση των μελών της 

Ένωσης, θα απασχοληθούν σε θεατροπαιχνίδια, επιδαπέδια παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια, 

μουσικοκινητική, σκυταλοδρομίες, παιχνίδια ρόλων, χρησιμοποιώντας τόσο την Ελληνική όσο και 

την Αγγλική Γλώσσα. Παράλληλα, τα παιδιά θα έχουν τη χαρά να γευτούν σνακ (τυροπιτάκια, 

γλυκίσματα, παγωτά, κτλ.) με απόλυτο σεβασμό στην κουλτούρα που χαρακτηρίζει τις 

διατροφικές τους συνήθειες. 

Στόχοι αυτής της δράσης είναι: 

 Το καλωσόρισμα παιδιών που έχουν υποστεί ταλαιπωρία, μεταπολεμικά τραύματα, 

στέρηση βασικών αναγκών και διακοπή τυπικής εκπαίδευσης 

 Την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας της πόλης μας και ευαισθητοποίησή της 

 Την προσφορά μας σε υλικά (γραφική ύλη, εκπαιδευτικά βιβλία και παραμύθια στην 

Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, επιτραπέζια παιχνίδια) με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 

μιας μικρής βιβλιοθήκης στο χώρο 

 Την αφορμή για ενεργοποίηση μελών της Ένωσης για εθελοντική προσφορά και 

διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

 Συγκεκριμένα, η Ένωση θα προχωρήσει σε αίτηση άδειας για μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας κατά 

το μήνα Ιούλιο, σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Τα μέλη που ήδη έχουν δηλώσει πρόθεση 

συμμετοχής είναι οι Αράπογλου Κατερίνα, Γκαντίδου Λία, Κυριακίδου Κατερίνα και Λάζου Χρύσα. 
Σημειώνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου θα παραδίδουν μαθήματα στα παιδιά, τα οποία στην πλειοψηφία τους 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 7-12. 
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Με το πέρας της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί αποχαιρετιστήρια έξοδος στο OCEAN,  που 

βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το χώρο της εκδήλωσης. 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεδομένου ότι πρέπει να δοθεί  στο Συντονιστικό Κέντρο της 

Θες/ νίκης λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα 

(μέχρι την Τετάρτη, 21/6) για την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε είτε στην εκδήλωση, είτε στα 

μαθήματα του Ιουλίου είτε και στις δύο δράσεις. 

Σημειώνεται ότι μετά από επίσκεψη στο χώρο, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε πίνακας για τη 

διευκόλυνση της συντονίστριας στην ενασχόλησή της με τα παιδιά, το οποίο και η Ένωση 

εξασφάλισε με την παραχώρηση ενός λευκοπίνακα. 

 Με το πέρας της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί αποχαιρετιστήρια έξοδος στο OCEAN Café bar & 

Restaurant,  που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το χώρο της εκδήλωσης. 

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση αυτή δίνοντας την ευκαιρία να 

δείξουμε ως παιδαγωγοί την ευαισθητοποίησή μας σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. 

Για όποια διευκρίνιση, παρακαλώ, καλέστε στο 6932211898 ή επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Ένωσης: eneagk14@gmail.com 

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση. 

Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. της ΕνΕΑΓΚ 
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