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ΘΕΜΑ: Δράση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγώ κι Εσύ μαζί» 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Εγώ κι εσύ μαζί", της Διεθνούς Αμνηστίας, ενόψει της 

Παγκόσμιας Ημέρας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που είναι στις 10-12-2020, και θα έχει 

τον χαρακτήρα της προάσπισης και της υπεράσπισης του δικαιώματος στην υγεία σας 

προτείνουμε την παρακάτω δράση. 

Στο παρόν μέιλ επισυνάπτονται δύο κάρτες, μπορείτε να τις στείλετε στους μαθητές σας με 

την οδηγία να γράψουν ένα γράμμα αλληλεγγύης ή να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό, που θα 

απευθύνεται στο υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται στα νοσοκομεία (αυτό 

περιλαμβάνει γιατρούς, νοσηλευτές, καθαριστές, τραπεζοκόμους, μάγειρες, φύλακες και το 

διοικητικό προσωπικό) και δίνει τεράστια μάχη σε αντίξοες συνθήκες.  

Οι μαθητές μπορούν να εκτυπώσουν την κάρτα και να γράψουν ή να ζωγραφίσουν πάνω 

σε αυτήν είτε να την ανοίξουν στον υπολογιστή τους και να την συμπληρώσουν 

ηλεκτρονικά ή να ζωγραφίσουν με το πρόγραμμα ζωγραφικής (paint).  

Όσα παιδιά ανταποκριθούν, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά σε εσάς (είτε με τη μορφή 

φωτογραφίας είτε με τη μορφή pdf) αυτό που δημιούργησαν και κατόπιν εσείς θα το 

αποστείλετε μέχρι και τις 10 Δεκέμβρη στο email της Διεθνούς Αμνηστίας: 

education@amnesty.org.gr. Αν το αρχείο είναι πολύ μεγάλο μπορείτε να το στείλετε ως 

συμπιεσμένο αρχείο ή με το wetransfer. 

Παράλληλα σε αυτό το πλαίσιο τα παιδιά μπορούν να επιδοθούν και σε άλλες διαδικτυακές 

δράσεις πχ να τραβούν φωτογραφίες ή βίντεο όταν γράφουν ή ζωγραφίζουν τις κάρτες 

χωρίς να φαίνονται τα πρόσωπά τους. 

Όσοι όμως επιθυμούν μπορούν να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν κάποια άλλη 

δράση με φόντο την αλληλεγγύη στο υγειονομικό προσωπικό και να στείλουν το 

αποτέλεσμα (φωτογραφικό υλικό, βίντεο ή ό,τι άλλο δημιουργήσουν) στη Διεθνή Αμνηστία 

(education@amnesty.org.gr). 
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Για οποιαδήποτε διαδικτυκή δράση υλοποιηθεί και διακινηθεί στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter) προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί το hashtag 

#EgokiEsyMazi προκειμένου να συλλέξουμε όλες τις δράσεις που θα υλοποιηθούν εκείνες 

τις ημέρες στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. 

Οι κάρτες/γράμματα που θα συγκεντρωθούν θα μοιραστούν όλες σε νοσοκομεία και 

κέντρα υγείας την ημέρα που θα αρθούν τα μέτρα περί μετακινήσεων από ακτιβιστές και 

μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας.  

Τα νοσοκομεία αναφοράς είναι τα εξής: 

 Αττική: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικό 

 Θεσσαλονίκη: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο 

 Πάτρα: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

Μπορούμε ακόμη να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο υγειονομικό προσωπικό της 

περιοχής μας, σε κάποιο κέντρο υγείας ή σε κάποιο αγροτικό ιατρείο και να αποστείλουμε 

τα γράμματα/κάρτες που δημιουργήθηκαν απλά αναγράφοντας στο mail σε ποιο 

νοσοκομείο αναφερόμαστε. 

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή απορία είμαι στη διάθεσή σας. 

 

Με εκτίμηση 

 

Η αν. Οργανωτική Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου 

 

Φατσέα Αδαμαντία 

ΣΕΕ για την Αειφορία 


