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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο   37

Προς: Αρχηγούς Συστημάτων, Αρχηγούς Τμημάτων 

Κοιν.: Εφορεία Κοινωνικής Συνεργασίας και Ευαισθητοποίησης Γ.Ε 

Θέμα: "Ένα σακίδιο για το Δρόμο"

Αγαπητοί μου, 

Πρόσκοποι  σε  ολόκληρη  τη  χώρα  ανταποκρίνονται  καθημερινά  με  υψηλό
αίσθημα  ευθύνης  και  αλληλεγγύης  στη  μεγαλύτερη  προσφυγική  κρίση  που
γνώρισε η Πατρίδα μας.

Οι Πρόσκοποι της περιφέρειάς  μας έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και
συνεχίζουν να  υλοποιούν δράσεις  για τη στήριξη των προσφύγων και  των
τοπικών κοινωνιών, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Ήρθε ο καίρος να ενώσουμε τις  δυνάμεις  μας -  Ας φτιάξουμε  "Ένα
σακίδιο για το Δρόμο"

Πρόκειται  για  μια  δράση  διανομής  παιδικών  σακιδίων  σε  μικρούς
πρόσφυγες και που ξεκίνησε η ομάδα Προσφοράς και Αλληλεγγύης ΠΑΡΕΑ . 

Κάθε  τμήμα  ή  Προσκοπικό  Σύστημα  μπορεί  να  ετοιμάσει  ένα  ή
περισσότερα σακίδια, ώστε να τα συγκεντρώσουμε και να τα διανείμουμε στα
δύο Κέντρα φιλοξενίας Προσφύγων που έχουν δημιουργηθεί στην Περιφέρεια
μας, στις πόλεις Καβάλα και Δράμα. 

Ο κατάλογος για το περιεχόμενο του κάθε σακιδίου, έχει σκοπό να 
δοθούν στους ταλαιπωρημένους μικρούς πρόσφυγες τα απολύτως 
απαραίτητα, καθώς και μερικά μικρά πραγματάκια, που αν και μοιάζουν 
ασήμαντα, θα τους χαρίσουν χαμόγελα και θα τους κρατήσουν παρέα στίς 
δύσκολες στιγμές που καλούνται να αντιμετωπίσουν...

Κάθε σακίδιο θα πρέπει να περιέχει:
1) Ένα μικρό παιχνιδάκι
2) Φακό
3) Σφυρίχτρα
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4) Αδιάβροχο τύπου poncho
5) Σετ χρώματα ζωγραφικής
6) Μπλοκ ζωγραφικής (ή μερικές σελίδες Α4)
7) Μωρομάντηλα
8) Οδοντόκρεμα / οδοντόβουρτσα
9) Μερικά μπαλόνια

Προαιρετικά
1) Κουτάκι πρώτων βοηθειών
2) Κάλτσες
3) Βούρτσες / χτένες
4) Λαστιχάκια για τα μαλλιά
5) Σκούφο – γάντια

Σε κάθε σακίδιο θα πρέπει να αναγράφεται αυτό αν προορίζεται για αγόρι ή
κορίτσι.

Οι στιγμές και οι καταστάσεις που ζούμε είναι πρωτόγνωρες. 
Ας συνεχίσουμε να κάνουμε  πράξη την Υπόσχεση και τον Νόμο μας.
Μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο… ένα σακίδιο τη φόρα. 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

           Σωτήρης Στόικος

       Περιφερειακός Έφορος 

Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
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