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5ο Τ ΥΡΝΟΥΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

…. .  με όραμα μια κοινωνία,  που οι  έννοιες  Ανθρωπιά  και  Αλληλεγγύη ,  θα  
αποτελούν καθημερ ινή πρακτική  και  στάση ζωής ….  

…. .  με όραμα μια κοινωνία που ο  Άνθρωπος  θα είναι  στο επίκεντρο κάθε  
πολιτικής και  κοινωνικής πράξης…  

Έξι χρόνια μετά από το 1ο Τουρνουά Αλληλεγγύης, τίποτα δεν έχει αλλάξει…  

Λαοί ολόκληροι συνεχίζουν να παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς , όχι για να φτάσουν στη γη της 

Επαγγελίας, αλλά για να μπορούν να ελπίζουν πως θα δουν και αύριο τον ήλιο να ανατέλλει. Οι πληγές 

της πανδημίας είναι ακόμα ανοιχτές. Η ενεργειακή και οικονομική κρίση οδηγεί όλο και περισσότερες 

οικογένειες στην απόγνωση αφού αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες.   

Τρία χρόνια μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκαιρο όσο και τότε ξαναζωντανεύει το 5ο Αθλητικό 

Τουρνουά Αλληλεγγύης της Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αμαρουσίου με 

Αγώνες Ποδοσφαίρου μεταξύ των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων του Δήμου.  

Το Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 στις εγκαταστάσεις του ARENA 

SOCCER CLUB , (Μελισσίων και Κωστή Παλαμά), το οποίο και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στο 

αίτημα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για παραχώρηση των γηπέδων του. 

Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από Εθνικότητα, χρώμα ή Θρησκεία και 

γίνεται με σκοπό να ενισχύσουμε υλικά αλλά και ηθικά τα παιδιά εκείνα που είτε έχουν πληγεί από την 

οικονομική και ενεργειακή κρίση είτε έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με τη βία που γεννάει κάθε πόλεμος.  

Για το λόγο αυτό, την ημέρα διεξαγωγής του τουρνουά θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δράσεις 

Αλληλεγγύης. Μια απ’ αυτές θα είναι η συγκέντρωση υλικών τα οποία θα αποσταλούν τόσο στις 

Κοινωνικές Δομές του Δήμου, όσο και σε άλλες Δομές Αλληλεγγύης. 

Για τις Δράσεις Αλληλεγγύης,  καθώς και  επικαιροποιημένη και  συγκεκριμένη λίστα προϊόντων και 

ειδών , θα  σας ενημερώσουμε με επόμενο μήνυμα.  

Για την καλύτερη διοργάνωση των αγώνων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:  
  

• Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων είναι 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 κάθε 

ομάδα μπορεί να είναι και μικτή (αγόρια-κορίτσια). 

• Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε ομάδα θα πρέπει να είναι από 10 μέχρι 20  



• Όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στις ομάδες,  θα  αγωνιστούν.  

• Κάθε σχολική ομάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα τουλάχιστον μέλος του συλλόγου 

διδασκόντων ή ένα τουλάχιστον μέλος  του συλλόγου γονέων.  

• Κάθε σχολική ομάδα θα πρέπει να διαθέτει για τους αθλητές τις 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 

γονέα/κηδεμόνα  του ( αποστέλλουμε συνημμένα υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα) .  

• Προαιρετικά, όποιος Σύλλογος Γονέων επιθυμεί, μπορεί να συμβάλει με έκτακτη εισφορά από το 

ταμείο του Συλλόγου του στα έξοδα του 5ου Τουρνουά Αλληλεγγύης (αγορά μεταλλίων, κυπέλων, 

αναμνηστικών, κ.α.) με ποσό που θα αποφασίσει το Διοικητικό του Συμβούλιο. 

  

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 Τετάρτη 10 Μαρτίου 2023.  

  

Τέλος για να εξασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε με 

τον ίδιο τρόπο, αν υπάρχουν στο σύλλογό σας :  

• Γιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές  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 πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ομάδων  

την  Κυριακή  12.03.2023 και ώρα 11:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου 

(Σάμου & Μονεμβάσιας, Πολύδροσο). Σας περιμένουμε για να διεξάγουμε την κλήρωση των αγώνων και 

να ενημερωθείτε από κοντά για τις διαδικασίες του τουρνουά. 

 

Υ.Γ. Σε περίπτωση που θα προκηρυχθούν εθνικές εκλογές την ίδια ημερομηνία, το Τουρνουά μας 

θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία.  

 

  . . . .Αλληλεγγύη λοιπόν είναι το μυστικό!!!   

Ο ένας να μπορεί  να βοηθήσει τον άλλον, μέσα από την δική του 

αδυναμία!!!!!  
 

Με εκτίμηση.  

  
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων  

 

 

Η Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας 

Λουΐζα Πάπαρου 

 

Έλενα Μπουλετή 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: 

 

Ο/H κάτωθι υπογεγραμμένος/η ………………………………………………………. Γονέας-κηδεμόνας του 

μαθητή/τριας…………………………………………………………………………………………………………………………

…………..του ……………………………………………………………..Αμαρουσίου δηλώνω υπεύθυνα ότι 

επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετέχει στους ποδοσφαιρικούς αγώνες του  5ου Τουρνουά 

Αλληλεγγύης που διοργανώνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αμαρουσίου την Κυριακή 2 

Απριλίου 2023. Δηλώνω επίσης ότι το παιδί μου, θα έρθει, θα παραμείνει, θα αγωνιστεί και 

θα αποχωρήσει από τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων   με αποκλειστικά δική μου ευθύνη.  

 

Μαρούσι 

…./…../2023 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα 

…………………………………… 

 

 


