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3ο Τ ΥΡΝΟΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 
Άρθρο 26 της Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των  Ηνωμένων Εθνών  

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον 

στη στοιχειώδη και βασική της βαθμίδα…. 

2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 

προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα 

σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης…….. 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αμαρουσίου  διοργανώνει  το 3ο Αθλητικό Τουρνουά 

Αλληλεγγύης με Αγώνες Ποδοσφαίρου μεταξύ των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων 

του Δήμου.  

Το Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του ARENA SOCCER 

CLUB , (Μελισσίων και Κωστή Παλαμά), το οποίο και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στο αίτημα της 

Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για παραχώρηση των γηπέδων του για 3η συνεχή χρονιά. 

Και η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από Εθνικότητα, χρώμα ή 

Θρησκεία και γίνεται με σκοπό να ενισχύσουμε υλικά αλλά και ηθικά τα παιδιά εκείνα που είτε έχουν πληγεί 

από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση είτε έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με τη βία που γεννάει κάθε πόλεμος.  

Για το λόγο αυτό, την ημέρα διεξαγωγής του τουρνουά θα συγκεντρωθούν γραφική ύλη, τρόφιμα μακράς 

διαρκείας, και ειδή πρώτης ανάγκης, τα οποία θα αποσταλούν στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου καθώς και 

στις Δομές Αλληλεγγύης και Φιλοξενίας Προσφύγων (επικαιροποιημένη και  συγκεκριμένη λίστα προϊόντων, 

θα  αποσταλεί ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης).  

Παράλληλα με την συλλογή αγαθών, στους βοηθητικούς χώρους του γηπέδου, με τη συμμετοχή και 

υποστήριξη της ομάδας προσφοράς και αλληλεγγύης “R.O.A.D.S.”, θα μαγειρέψουμε και θα συσκευάσουμε 

ένα “Κυριακάτικο γεύμα”. Τα συσκευασμένα γεύματα, θα διατεθούν σε άστεγους συμπολίτες μας, οι οποίοι 

βρίσκουν καταφύγιο στο κέντρο της Αθήνας.   

Για την καλύτερη διοργάνωση των αγώνων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:  

  

• Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων είναι 8:30-14:30.  

• Το κάθε σχολείο θα μπορεί να συμμετέχει με μία ομάδα που θα απαρτίζεται για τα Δημοτικά από 

παιδιά της  Πέμπτης και της Έκτης Τάξης και για τα Γυμνάσια από παιδιά όλων των τάξεων. 
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• Η κάθε ομάδα μπορεί να είναι και μικτή (αγόρια-κορίτσια). 

• Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε ομάδα θα πρέπει να είναι από 10 μέχρι 20  

• Όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στις ομάδες,  θα  αγωνιστούν.  

• Κάθε σχολική ομάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα τουλάχιστον μέλος του συλλόγου 

διδασκόντων ή ένα τουλάχιστον μέλος  του συλλόγου γονέων.  

• Κάθε σχολική ομάδα θα πρέπει να διαθέτει για τους αθλητές της δύο διαφορετικές χρωματικές 

εμφανίσεις (σαλιάρες) για την αποφυγή ομοιοχρωμίας την ώρα του αγώνα.  

• Το κάθε παιδί έρχεται, παραμένει, αγωνίζεται και αποχωρεί με αποκλειστική ευθύνη του 

γονέα/κηδεμόνα  του.  

• Προαιρετικά, όποιος Σύλλογος Γονέων επιθυμεί, μπορεί να συμβάλει με έκτακτη εισφορά από το 

ταμείο του Συλλόγου του στα έξοδα του 3ου Τουρνουά Αλληλεγγύης (αγορά μεταλλίων, κυπέλων, 

αναμνηστικών, κ.α.) με ποσό που θα αποφασίσει το Διοικητικό του Συμβούλιο. 

  

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην προσπάθειά μας και να αγωνιστείτε στο τουρνουά, θα πρέπει να το 

δηλώσετε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της  Ένωσης Συλλόγων 

Γονέων (enosi.amarousiou@gmail.com) μέχρι την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018.  

  
Τέλος για να εξασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε με τον 

ίδιο τρόπο, αν υπάρχουν στο σύλλογό σας :  

• Γιατροί που θα μπορούσαν και θα ήθελαν να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων, για να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εφόσον χρειαστεί.  

• Εθελοντές γονείς που θα ήθελαν να βοηθήσουν στη γραμματειακή υποστήριξη (αποτελέσματα 

αγώνων, απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων)  καθώς και τη συλλογή και διαχωρισμό των 

προϊόντων που θα συγκεντρωθούν.   

  
Μετά την οριστικοποίηση των συμμετοχών των σχολείων, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ομάδων  το 

Σάββατο  17.03.2018 και ώρα 10:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις του ARRENA SOCCER  CLUB Σας περιμένουμε 

για να διεξάγουμε την κλήρωση των αγώνων και να ενημερωθείτε από κοντά για τις διαδικασίες του 

τουρνουά. 

  

Με εκτίμηση.  

  

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων  

 

 

 

  

 

Ο Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας 

Βασίλειος Μπούρας 

 

Λουΐζα Πάπαρου 


