ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΓΕ)
ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 42 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΝΑ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΡΑ:
 ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ «ΕΙΡΗΝΗ»
 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΦΟΔΙΩΝ
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 16‐11‐15 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΝ
 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
 ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
 ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Η οδύσσεια των ξεριζωμένων από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους
πολέμους προσφύγων ‐ κυρίως από τη Συρία , το Αφγανιστάν, το Ιράκ, αλλά και
άλλες χώρες ‐ που αναζητούν μία ζωή χωρίς πόλεμο, νεκρούς και δάκρυα στη
βόρεια Ευρώπη, δεν έχει τελειωμό.
Συγκεντρώνουμε οι παραπάνω φορείς στο πλαίσιο της έκφρασης
αλληλεγγύης, είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην
Ειδομένη.
Τα είδη που χρειάζονται είναι:
Βρεφικές κρέμες έτοιμες σε γυάλινα βαζάκια, ατομικοί χυμοί, πάνες για
μωρά, γάλατα εβαπορέ (μικρή συσκευασία), κρουασάν, φρυγανιές, ξηροί
καρποί, μπισκότα, φρέσκα φρούτα, ξυραφάκια, μωρομάντηλα, σερβιέτες, χαρτιά
υγείας, πλαστικές συσκευασίες για τις μερίδες φαγητού, πλαστικά πιρούνια και
κουτάλια, λάδι.
Καλούμε κάθε Καβαλιώτη εργάτη και εργάτρια, αυτοαπασχολούμενο,
αγρότη, νέο και νέα, να συμβάλει σ' αυτή την προσπάθεια δείχνοντας και μ' αυτό
τον τρόπο την αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες, απομονώνοντας το
ρατσιστικό δηλητήριο που καλλιεργείται διεκδικώντας ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους (κατάργηση των
κανονισμών Δουβλίνο 2 και 3, δημιουργία κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας, να
σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς κ.ά.).
Καβάλα 10‐11‐2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Δ/ντες Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας

Καβάλα 10/11/2015
Τηλ. Επικοιν.: 6936695018 Παληκύρα Ρούλα
6944573737 Πρασίδου Τζένη
Κύριε Διευθυντά,
Η Επιτροπή Ειρήνης Καβάλας, ο Σύλλογος Γυναικών Καβάλας (μέλος της ΟΓΕ)
και το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών Καβάλας, για τα 70 χρόνια από την αντιφασιστική
Νίκη των λαών το 1945, καθώς και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ,
προγραμμάτισαν για την Πέμπτη 18/6/2015, εκδήλωση ‐ έκθεση ζωγραφικής με
θέμα: «Το όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη», εμπνευσμένη από το ποίημα
του ποιητή της Ειρήνης Γιάννη Ρίτσου και συναυλία με συγκρότημα της πόλης
με μουσική και τραγούδια για την Ειρήνη, στο χώρο της Δημοτικής
Καπναποθήκης και στην Πλατεία Καπνεργάτη (18:00‐20:00 έκθεση έργων και
απονομή τίτλων συμμετοχής, 20:00‐22:00 συναυλία).
Το προηγούμενο διάστημα πριν την προγραμματισμένη εκδήλωση, σε
συνεννόηση με την Δ/νση της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης, μέλη του ΠΑΜΕ
επισκέφτηκαν τα Σχολεία του Νομού και σε επαφή με τους Δ/ντες των Σχολικών
μονάδων και με τους εκπαιδευτικούς οργάνωσαν την ζωγραφική των μαθητών
με το συγκεκριμένο θέμα. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να
δημιουργηθούν πάνω από 100 ζωγραφιές από διάφορα Σχολεία της πόλης και
των χωριών, οι οποίες παραδόθηκαν στην οργανωτική επιτροπή της εκδήλωσης.
Ωστόσο η εκδήλωση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι η αίθουσα
(Δημοτική καπναποθήκη) στην οποία προγραμματίστηκε να γίνει η εκδήλωση,
λόγω έντονης νεροποντής τις προηγούμενες ημέρες πλημμύρισε.
Στις 16/11/2015 η Επιτροπή Ειρήνης Καβάλας, ο Σύλλογος Γυναικών
Καβάλας και το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών Καβάλας για την επέτειο των 42 χρόνων
από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις
στο προσφυγικό ζήτημα, διοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης στα
θύματα της εξέγερσης και οργανώνουν συγκέντρωση εφοδίων για τους
πρόσφυγες.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την
εν λόγω εκδήλωση, όπου θα γίνει η έκθεση των ζωγραφιών των μαθητών και
απονομή αναμνηστικού διπλώματος συμμετοχής στους μαθητές που
ζωγράφισαν για την Ειρήνη.
Συνημμένα σας στέλνουμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Ευχαριστούμε θερμά
Γραμματείες
Επιτροπής Ειρήνης
Συλλόγου Γυναικών
ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΗ 2015
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΩΡΑ: 18:00
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