
 

Είμαςτε μια μικρι εκελοντικι ομάδα, ο πυρινασ τθσ οποίασ αποτελείται από 

ςυνταξιοφχουσ και εν ενεργεία ςυναδζλφουσ μασ, που δραςτθριοποιοφμαςτε  

ςτον καταυλιςμό ςειςμοπλικτων Καποτά, με ςτόχο ςτθν ολόπλευρθ υποςτιριξθ 

των παιδιών και των οικογενειών τουσ. 

τον καταυλιςμό ηουν περίπου 4000 άνκρωποι, Ζλλθνεσ, Ρϊςο-Πόντιοι, Ρϊςοι, Ρομά. 

Ανάμεςά τουσ 1500 ανιλικοι. Κοινό χαρακτθριςτικό τουσ: θ μεγάλθ φτϊχεια. ε κοντζινερ 

των δφο μικρϊν δωματίων, ςτεγάηονται 7 ζωσ 8 άτομα, αφοφ θ πλειοψθφία των 

οικογενειϊν είναι πολφτεκνεσ. Σον τελευταίο χρόνο εγκακίςτανται και οικογζνειεσ που και 

τα δυο μζλθ είναι άνεργοι, ϊςτε να μθν ηουν ςτο δρόμο. 

Η μικρι μασ ομάδα, για ζβδομο  χρόνο τϊρα, δραςτθριοποιείται με τθν  ελπίδα να 

γλυκάνουμε λίγο τθ ψυχι των παιδιϊν, μιπωσ αυτι θ ςταγόνα γλφκασ τα κάνει να 

ονειρευτοφν, ότι μπορεί  υπάρξει ζνασ δρόμοσ για τθ Ηωι και για αυτά. 

Σα μζςα μασ: 

o Παιχνίδι (επιτραπζηια ι παραδοςιακά), ηωγραφικι, καταςκευζσ_ 

o Οργάνωςθ ομάδασ  κεάτρου για παιδαγωγικοφσ ςκοποφσ 

o Βοικεια ςτα μακιματα  του ςχολείου 

o Κάποιεσ εξόδουσ  για παρακολοφκθςθ  πολιτιςτικών δραςτθριοτιτων 

o Υλικι υποςτιριξθ των οικογενειών (  τρόφιμα, ροφχα, είδθ οικιακισ χριςεωσ) 

Όλθ θ προςπάκεια ςτθρίηεται ςτθν προςφορά τθσ καρδιάσ. 

Ίςωσ κάποιοι  από εςάσ να ικελαν  προςτεκοφν ςτθν ομάδα μασ,  Ζτςι κα μποροφςαμε 

να βοθκάμε περιςςότερα παιδιά ςτα μακιματα του ςχολείου. Περιςςότερεσ  

Πλθροφορίεσ : Εφα Κωνςτανταράκθ, τθλ. 2104978132, κιν. 6972871846, θλ. διεφκ. 

ekonstantaraki@yahoo.gr   

Επίςθσ, αν κάποιοι από ςασ κα ικελαν  να βοθκιςουν  με τρόφιμα, τα παρακάτω είναι 

αυτά που  κα ανακοφφιηαν τισ οικογζνειεσ: 

Ελαιόλαδο (ςε μικρζσ ςυςκευαςίεσ ), ηάχαρθ, αλεφρι, γάλα εβαπορζ, κακάο, 

κρζμεσ , μαρμελάδεσ, δθμθτριακά, , όςπρια , ξθροί καρποί, κονςζρβεσ , μπιςκότα, 

ςοκολάτεσ, χριςτουγεννιάτικα γλυκά, ςαποφνια, ςαμπουάν, οδοντόπαςτεσ,  

απορρυπαντικά. 
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Εάν κελιςετε  να αγοράςετε από το ςυνεταιριςμό μασ, για να καλυφκοφν ιςόρροπα οι 

ανάγκεσ ςε όλα τα είδθ, κα υπάρχει λίςτα ϊςτε τα τρόφιμα που κα ςυγκεντρωκοφν να 

μοιραςτοφν ιςομερϊσ ςτισ 60 οικογζνειεσ των μακθτϊν μασ που ςχεδιάηουμε να 

ςυνδράμουμε. Ζτςι, εφόςον ςυμφωνείτε, αν, λόγου χάριν, ζχουν ςυγκεντρωκεί οι 

ποςότθτεσ γάλακτοσ που ςτοχεφουμε, κα βοθκοφςε να προςφζρετε τα είδθ που κα 

βρίςκονται ςτθ ςυνζχεια τθσ λίςτασ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει πωσ δεν κα γίνεται δεκτι 

οποιαδιποτε άλλθ προςφορά ςασ. 

Σα τρόφιμα μπορείτε να τα παραδίνετε ςτα πρατιρια του υνεταιριςμοφ, ακόμα και να δεν 

τα ζχετε αγοράςει από εκεί, μζχρι και τθν Πζμπτθ, 20 Δεκεμβρίου. 

Εφα Κωνςτανταράκθ  (ςυν/χοσ ΣΕ) 

Γιοφλα Καλφβα (ςυν/χοσ ΣΕ) 

Μανουςάκθσ Νίκοσ (υπάλλθλοσ ΣΕ) 

Ιωάννθσ Κανελλόπουλοσ (υπάλλθλοσ ΣΕ) 

Διμθτρα Αναγνωςτοποφλου(ςυνταξιοφχοσ ΣΕ) 

Κοφτρα κεοδϊρα (ςυν/χοσ ΣΕ ) 

Βάςω Μοςχονθςίου (ςυν/χοσ ΣΕ) 

Μαρία Χατοφπθ (ςυν/χοσ ΣΕ) 

Αλκμινθ Μοςχοβίτθ ( μακθματικόσ) 

Σηζνθ και Μιχάλθσ Χρυςοχόου (Κακθγθτισ ςε ΣΕΙ Ακθνϊν) 

 και θ Κατερίνα , θ ιμζλα, ο Κϊςτασ, θ Λθτϊ, ο Γιάννθσ, θ Χριςτίνα, όλοι  εκπαιδευτικοί. 

 Περιςςότερεσ  Πλθροφορίεσ : Εφα Κωνςτανταράκθ, τθλ. 210-4978132, κιν. 6972871846  

Θλεκτρονικι διεφκυνςθ: ekonstantaraki@yahoo.gr  

Για τισ γιορτζσ που ζρχονται, ςασ ευχόμαςτε ολόκερμα 
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