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Ειδήσεις καθημερινές που μας έχουν γίνει συνήθεια. 

 
Ειδήσεις καθημερινές που μας ξυπνούν μνήμες από τις διηγήσεις των προγόνων μας....  
 

Μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι; ΟΧΙ  
 

Εμείς, οι γονείς των μαθητών των σχολείων του Δήμου μας, σας καλούμε να 

συμμετέχετε στο 1ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Αλληλεγγύης που διοργανώνει 

η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αμαρουσίου στις 

19 & 20 Μαρτίου 2016 στο ARENA SOCCER CLUB , επί της οδού  Μελισσίων 

και Κωστή Παλαμά.  

 
Η διοργάνωση του τουρνουά γίνεται με σκοπό να βοηθήσουμε τις ομάδες των συνανθρώπων μας που παρά 
τη θέλησή τους έχουν βρεθεί στη δίνη του πολέμου, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη πατρίδα τους, 
με μόνη ελπίδα να κρατηθούν αυτοί και τα παιδιά τους στη ζωή, για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους 
μας που λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, έχουν βρεθεί  χωρίς δουλειά, χωρίς 
έσοδα και με διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις, αλλά και να φέρουμε κοντά τα παιδιά και τους γονείς 
των Σχολείων του Αμαρουσίου, με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο σε πρώτη φάση και με άλλες 
εκδηλώσεις που ευελπιστούμε να γίνουν θεσμός, με τη συμμετοχή όλων μας.  
 
Για το λόγο αυτό, τις μέρες διεξαγωγής του τουρνουά θα οργανωθεί συγκέντρωση τροφίμων μακράς 
διαρκείας, τα οποία θα διατεθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, καθώς και ειδών πρώτης 
ανάγκης, τα οποία θα αποσταλούν στις Δομές Αλληλεγγύης και Φιλοξενίας Προσφύγων (Επικαιροποιημένη 
και  συγκεκριμένη λίστα προϊόντων, θα  αποσταλεί ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.) 
 
 
Για την καλύτερη διοργάνωση των αγώνων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι: 
 

 Το Σάββατο 19 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι αγώνες των Δημοτικών σχολείων και την Κυριακή 20 
Μαρτίου των Γυμνασίων. 

 Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων είναι και για τις δύο μέρες 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. 

 Η ομάδα μπορεί να είναι και μικτή (αγόρια-κορίτσια).
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 Ο αριθμός των παιδιών θα πρέπει να είναι από 10 μέχρι 20 

 Όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στις ομάδες,  θα  λάβουν μέρος στους αγώνες. 

 Κάθε σχολική ομάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα τουλάχιστον μέλος του συλλόγου 
διδασκόντων και 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 
γονιού/κηδεμόνα  του. 

 
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 Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016. 

 
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 ενημερωθείτε για την πορεία της οργάνωσης 
της εκδήλωσής μας. 
 
Με εκτίμηση. 
Για την Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Αμαρουσίου 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

Βασίλειος Μπούρας 

 

 

 

Πάπαρου Λουΐζα 
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