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Κζντρο Φιλοξενίασ Μεταναςτϊν ςτο Μεςολόγγι
Συνέντευξη από μαθητές
Φιλανθρωπική Δράςη του ςχολείου
Ευαιςθητοποίηςησ μαθητών για τουσ Μετανάςτεσ

Κζντρο Τποδοχισ Μεταναςτϊν ςτο Μεςολόγγι :
Μεταφζρκθκαν από τθ νθςιωτικι χϊρα 170 πρόςφυγεσ
το Νοζμβριο του 2018
 Μζςα ςε ζνα όμορφο φυςικό περιβάλλον,
δίπλα ςτθ λιμνοκάλαςςα του Μεςολογγίου,
ςτο Ξενοδοχείο FILOXENIA, φιλοξενοφνται
173 ςυνολικά πρόςφυγεσ (161 ενιλικεσ, 8
παιδιά και 4 βρζφθ, τα οποία γεννικθκαν ςε
μαιευτιρια τθσ περιοχισ). Προζρχονται από
Τποςαχάριεσ χϊρεσ (Κονγκό, ομαλία,
Ερυκραία, Καμεροφν και Σόνγκο), ευάλωτεσ
κοινωνικά ομάδεσ.
 Θ φιλοξενία είναι προςωρινι. Οριςμζνοι
ζχουν ιδθ νόμιμα ζγγραφα από το
Τπουργείο Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ, ενϊ
άλλοι κα αναμζνουν 2-3 χρόνια.
 Με κονδφλια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τουσ
χορθγείται διαμονι, διατροφι και ζνα μικρό
θμεριςιο ποςό για προςωπικζσ ανάγκεσ.

Κακθμερινότθτα….
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ
Φωτογρ. https://www.aerasnews.gr

Διοργανϊκθκε ζκκεςθ
ζργων ηωγραφικισ ςτθν
καφετζρια τθσ πόλθσ
«Κοχλίασ» με μεγάλο
ενδιαφζρον των κατοίκων
του Μεςολογγίου και ςτθ
ςυνζχεια πρόταςθ για
ηωγραφικι ςε ζνα τοίχο
τθσ πόλθσ με κζμα τθν
αναπαράςταςθ τθσ
Εξόδου!

 Κακθμερινι άκλθςθ
(ποδόςφαιρο, τρζξιμο, γυμναςτικι,
μπάςκετ).
 Μακιματα ελλθνικϊν, αγγλικϊν
και γαλλικϊν.
 Οριςμζνοι μετανάςτεσ
εκδθλϊνουν ενδιαφζρον για
ηωγραφικι.
 Αίκουςα ςτο ξενοδοχείο ςτθ
διάκεςι τουσ για ςυγκεντρϊςεισ και
κρθςκευτικζσ δράςεισ.

Ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον …
ΕΠΙΘΤΜΙΕ

Φωτογρ. https://www.aerasnews.gr

Αγαποφν τθ μάκθςθ και επικυμοφν
να φοιτιςουν ςε ζνα ςχολείο για
να ξεφφγουν από τθ δυςτυχία!
Παρακολουκοφν με ηιλο τα
μακιματα ελλθνικϊν για ζνταξι
τουσ ςτθν κοινωνία.
Οι γλϊςςεσ των μεταναςτϊν είναι
τα γαλλικά, τα αραμαϊκά ι
τιγρίνια.

Ευχαριςτοφμε
κερμά το
προςωπικό και
τθν κοινωνικι
λειτουργό για τθν
επικοινωνία μασ
και τισ πλθροφορίεσ που μασ
παρείχαν!!!

Θ κα Β. . που εργάηεται ςτο
Σοπικι κοινωνία…. ξενοδοχείο
προςπακεί να βρει

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ

Αρχικά υπιρχε αντίδραςθ από
κατοίκουσ και φορείσ τθσ πόλθσ του
Μεςολογγίου, αλλά ςτθ ςυνζχεια
ευαιςκθτοποιικθκαν, ςυνικιςαν
και κυρίωσ διαπίςτωςαν ότι οι
μετανάςτεσ ιταν ευγενικοί,
διακριτικοί, ςυμπακείσ και δεν
δθμιοφργθςαν ποτζ κανζνα
πρόβλθμα!

κάποια παιχνίδια για να δϊςει λίγθ
χαρά ςτισ μικρζσ ακϊεσ ψυχζσ.
Με τθν βοικεια εκελοντϊν και
ευαίςκθτων ανκρϊπων κατάφερε
να βρει το ποδιλατο για τθν μικρι
Ηαφίρα που κακθμερινά το
ηθτοφςε.

Σουσ αρζςει
το Μεςολόγγι
και αγαποφν
τουσ
κατοίκουσ
του.

Σχολεία και κοινωνικοί
φορείσ εκδηλώνουν
ζμπρακτα την
αλληλεγγφη τουσ προσ
τουσ μετανάςτεσ,
παρζχοντασ διάφορα
είδη για τα βρζφη,
παιδιά και τουσ
ενηλίκεσ.

Προςωπικό και εκελοντζσ
Προςωπικό :
• 1 υντονίςτρια
• 1 Κοινωνικι Λειτουργόσ
• 2 διερμθνείσ
• 1 ψυχολόγοσ

Εκελοντζσ :
• 1 Εκπαιδευτικόσ (κυρίωσ τμιμα ελλθνικϊν –
χωριςτά ανδρϊν – γυναικϊν, και αγγλικά-γαλλικά
• Θ τοπικι ποδοςφαιρικι ομάδα (προπονιςεισ
και παιδικι ομάδα)
• Διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και φορείσ
ΟΙ ΜΑΘΘΣΕ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΓΑΒΑΛΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΦΕΡΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΡΕΦΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΘΣΙΚΑ ΕΙΔΘ, ΣΡΟΦΙΜΑ,
ΡΟΤΧΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κλπ ΜΕ ΜΕΓΑΛΘ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΘ !!!

