
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες.
Συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης στα σχολεία.

Δεν θέλουμε οι θάλασσές μας να γίνονται μαζικοί τάφοι,
να βρίσκουν φρικτό θάνατο μικρά παιδιά και εγκυμονούσες γυναίκες, πρόσφυγες και μετανάστες.

Εδώ και αρκετό καιρό πολλοί συνάνθρωποι μας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους –όπου αιτία της 
προσφυγιάς και της καταστροφής είναι οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι στην περιοχή μας με σημαντική ευθύνη και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης– και να αναζητήσουν ανθρώπινες συνθήκες επιβίωσης σε άλλες χώρες. Η Ελλάδα αποτελεί
έναν σταθμό για όλους εκείνους τους πρόσφυγες που χρειάζονται τη βοήθειά μας ώστε να διευκολυνθεί το ταξίδι τους
προς τη... “γη της επαγγελίας”.

Όλοι γνωρίζουμε τις τραγικές συνθήκες που ζουν όσο διαμένουν στη χώρα μας. Η Ένωση Γονέων σε μια πρωτο-
βουλία να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους ανακοινώνουμε σε όλα τα σχολεία της Πετρούπολης τα είδη πρώτης
ανάγκης που χρειάζονται και αναλαμβάνει την ευθύνη να τα παραδώσει απευθείας σε εκείνους που τα χρειάζονται.

Μπορεί η Πολιτεία να εθελοτυφλεί και να ειρωνεύεται αυτούς τους ανθρώπους, υπάρχουμε όμως κι εμείς, οι απλοί
άνθρωποι, γνώστες της σύγχρονης ιστορίας μας, που κατανοούμε και συμπονούμε τους συνανθρώπους μας θα 
θέλουμε να βοηθήσουμε.

Παρακαλούμε όλους τους γονείς να συλλέξουν στα σχολεία τους τα παρακάτω είδη που έχουν δημοσιοποιηθεί και
χρήζουν άμεσης ανάγκης μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και να αναλάβουν τα ΔΣ των Συλλόγων να τα φέρουν στα
γραφεία της Ένωσης το απόγευμα της ίδιας μέρας 18.00-20.00 ώστε το Σάββατο να τα παραδώσουμε οι ίδιοι σε 
εκείνους που τα έχουν ανάγκη.
• Παπούτσια, σαγιονάρες και παντόφλες, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, σε καλή κατάσταση
• Είδη προσωπικής υγιεινής, όπως αφρόλουτρα, υγρό σαπούνι, σαμπουάν, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, σερβιέτες

και χαρτί υγείας
• Είδη για μωρά, όπως πάνες, μωρομάντηλα, παιδικά γάλατα και κρέμες σε σκόνη
• Πετσέτες, σεντόνια, fleece κουβέρτες
• Ρούχα ζεστά, άνετα, καθαρά και σε καλή κατάσταση, ανδρικά και εφηβικά (όχι γυναικεία) καθώς και αδιάβροχα
• Συσκευασμένα τρόφιμα, έτοιμα για κατανάλωση, τα οποία διατηρούνται εκτός ψυγείου (κρουασάν, τσουρέκια, 

μπισκότα, γάλα εβαπορέ, χυμοί κ.α.)
• Παιχνίδια, μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόροι, μπάλες και ό,τι άλλο μπορεί να δώσει χαρά σε ένα παιδί
• Αναπηρικά αμαξίδια & πατερίτσες
• Μεγάλες σακούλες σκουπιδιών

Καλό θα ήταν τα είδη να συγκεντρώνονται στα σχολεία ανά κατηγορία σε σακούλες. Για παράδειγμα, σε ξεχωρι-
στή τσάντα τα ρούχα και σε ξεχωριστή τα παπούτσια. Έτσι θα καταστεί πιο εύκολη η συλλογή και η διανομή τους.

Το Δ.Σ. της Ένωσης καλεί επίσης και τους Δασκάλους και Καθηγητές να οργανώσουν στην τάξη συζητήσεις για 
ενημέρωση των μαθητών, να συμβάλουν στην κατανόηση από τη νέα γενιά των βαθύτερων αιτιών των πολέμων και της
προσφυγιάς, να καλλιεργήσουν την αλληλεγγύη των λαών και την υπεράσπιση των κατατρεγμένων, να πρωτοστατήσουν
εναντίον της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.
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ΠΡΟΣ
– Όλα τα σχολείας της Πετρούπολης

– Τους Συλλόγους Διδασκόντων

– Τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων
– Τους εκπροσώπους στην Ένωση
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