ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΑΛΛΟΝΗ 7-6-2013

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Καλλονής την άνοιξη του 2013.

Συμμετοχή στο “Let’s do it Greece”
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης “Let’s do
it Greece” 14-4-2013 πραγματοποιήθηκαν τα
παρακάτω:
ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Βάψιμο (παγκάκια, άγκυρα, λιμενοβραχίονας
και μικροί κάδοι απορριμμάτων) - Φύτεμα
λουλουδιών στο σιντριβάνι - Καθαρισμός χόρτων με χορτοκοπτικά στην παιδική χαρά και
στην γύρω περιοχή.

Ευχαριστούμε τον κ. Σαμίου Μιχάλη (Ανθοπωλείο NEW GARDEN) για την μερική προσφορά λουλουδιών, την επιχείρηση “Παπουτσής – Σταυρίδης” για την μερική προσφορά
χρωμάτων και βερνικιών και την Κοκκινέλλη
Ελένη για την προσφορά σάκων απορριμμάτων.
Πιστεύουμε πως σήμερα αρκετοί πολίτες αυτής της περιοχής αποδείξαμε πως δεν έχουμε
χάσει την "αισθητική" μας και πως νοιαζόμαστε και αγαπάμε τον τόπο μας και δεν μένου-

Κλάδεμα ρυχιών - Μάζεμα σκουπιδιών στην

με στα λόγια. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ

γύρω περιοχή - Συγκέντρωση κλαδιών και

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ και ΟΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΛΙΓΟ-

απορριμμάτων από τις περιοχές (κοντά στο

ΤΕΡΟΙ!

DEL BLUE και παρατηρητήριο)

Συγκέντρωση ειδών ένδυσης, υπόδησης

ΑΡΙΣΒΗ

και παιχνιδιών για τους πρόσφυγες

Βάψιμο παγκάκια - Κόψιμο χόρτων με χορτο-

Στις 6-4-2013 γίναμε μάρτυρες του δράματος

κοπτικά και καθαρισμός του πάρκου και της

που παίζεται καθημερινά στις κατασκηνώσεις

γύρω περιοχής.

του ΠΙΚΠΑ στη Μυτιλήνη, όπου φιλοξενούνται

ΚΑΛΛΟΝΗ
Κόψιμο χόρτων και καθαρισμός του αύλειου
χώρου του Δημοτικού Σχολείου Καλλονής Φύτεμα λουλουδιών και περιποίηση των παρτεριών στο παρκάκι.

προσωρινά πρόσφυγες που λόγω πολέμου ή
εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Τα
λόγια είναι φτωχά να περιγράψουν το βλέμμα
αυτών των ανθρώπων, την αγωνία των νέων
που το μόνο που θέλουν είναι να συνεχίσουν

Στις δράσεις συμμετείχαν και οι σύλλογοι: ''

τις σπουδές τους, το χαμόγελο και την ευγέ-

Αγία Άννα" Σκάλας Καλλονής, Γονέων και Κη-

νειά τους...

δεμόνων Δημοτικού Σχολείου Καλλονής, ΣΕΤΑΚ Σκάλας Καλλονής και ΕΥΠΟΙΙΑ.

Μια ομάδα φίλων εθελοντών φροντίζει για το

λονής, πραγματοποίησαν μια σειρά από δρά-

φαγητό τους. Εκείνα που είναι απαραίτητα και

σεις για την οδική συμπεριφορά και την κυ-

χρήσιμα είναι βασικά είδη ρουχισμού (για γυ-

κλοφοριακή αγωγή.

ναίκες, άνδρες και παιδιά), από μια φούστα,
ένα παλιό παντελόνι και μια μπλούζα που δεν
τα φοράμε πια , ένα ζευγάρι κάλτσες και κλινοσκεπάσματα (σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες), μια μπάλα ποδοσφαίρου ή ένα παιχνίδι
για τους μικρότερους.

Οι μαθητές προχώρησαν στην καταγραφή αστοχιών και την επισήμανση ελλείψεων στους
δρόμους της Καλλονής (στη συνέχεια στάλθηκαν στη Δημοτική και Αστυνομική αρχή και
περιμένουμε τις ενέργειές τους), μοίρασαν
φυλλάδια δικής τους έμπνευσης και δημιουρ-

Γι΄ αυτό όλοι κάνουμε την προσπάθεια… Συ-

γίας στους διερχόμενους οδηγούς και συμπο-

γκεντρώνουμε ό,τι ο καθένας και η καθεμία

λίτες, συζήτησαν κι ενημερώθηκαν από τους

μπορεί να φέρει και τα πηγαίνουμε στις κατα-

άνδρες της Τροχαίας , βοήθησαν τη Σχολική

σκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ ανά τακτά χρονικά δια-

Τροχονόμο στην προσέλευση κι αποχώρηση

στήματα.

των συμμαθητών τους στο Δημοτικό Σχολείο

Κατατέθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προσφυγές για το ΣΧΟΟΑΠ
Καλλονής.
Μέριμνα για τη ρίψη τυρόγαλου στις Αλυκές Καλλονής.
Η οικολογική αναισθησία ορισμένων συμπολιτών μας δυστυχώς συνεχίζεται.
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ πως όλοι εμείς θα έχουμε τα
μάτια ανοιχτά προστατεύοντας και με πράξεις
τον πολύτιμο φυσικό πλούτο της περιοχής μας
. Γιατί κάποιοι δεν φαίνεται να σκέφτονται ούτε
το περιβάλλον ούτε και την ποιότητα ζωής
που κληρονομούν στα ίδια τους τα παιδιά...

Καλλονής.
Μέριμνα για τον βιολογικό Καλλονής
(οι ενέργειές μας είναι σε εξέλιξη)
Παροχή πρωινού (κολατσιού) σε μαθητές
που έχουν ανάγκη, στα σχολεία της περιοχής μας.
Λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου
Η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Καλλονής, στο
πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της και
του εθελοντικού πνεύματος, εκτός από την
παροχή «κολατσιού» από τον Ιανουάριο του
2012 σε μαθητές των σχολείων της περιοχής,
ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012 τη λειτουργία

Οδική συμπεριφορά και κυκλοφοριακή

‘’Κοινωνικού Φροντιστηρίου’’ για μαθητές που

αγωγή

διακρίνονται για τη φιλομάθειά τους, αλλά δυ-

Την τελευταία εβδομάδα πριν το κλείσιμο των
σχολείων για τις διακοπές του Πάσχα , η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Καλλονής σε συ-

σκολεύονται ν’ ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις που έχει ένας κύκλος φροντιστηριακών μαθημάτων.

νεργασία με τους μαθητές των τμημάτων της

Τα μαθήματα παραδίδονται σε αίθουσες του

Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καλλονής,

ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ Καλλονής από 11 εθελοντές

μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Δαφίων και

καθηγητές/τριες σύμφωνα με πρόγραμμα το

του ΕΠΑ.Λ Καλλονής και με τη συνδρομή αν-

οποίο οργανώθηκε βάσει των αναγκών των

δρών της Ο.Ε.Π.Τ.Α και του διοικητή τους κ.

μαθητών και την προσφορά των καθηγητών

Μαϊστρέλλη και της Αστυνομικής Δ/σης Καλ-

