Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευχαριστίες προς την εκπαιδευτική κοινότητα για τη συμβολή της στην επιτυχή
λήξη της σχολικής χρονιάς για τους ωφελούμενους του Κ.Φ.Α.Α.Α. Αθήνας
Με αφορμή τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2018-2019, το προσωπικό του
Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνοδευτών Ανηλίκων της Αθήνας, που λειτουργεί υπό τη σκέπη του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρου, επιθυμεί να εκφράσει τις από καρδιάς ευχαριστίες του στην
ομάδα των εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δάφνης, αλλά και του 3ου ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου για
την κατά κοινή ομολογία επιτυχή ολοκληρωση των μαθημάτων, που παρακολούθησαν οι
ωφελούμενοί του.
Συγκεκριμένα, για το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δάφνης ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον Διευθυντή,
Αναστάσιο Πασσά, όσο και στη φιλόλογο, Σοφία Κόντου για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Ειδική μνεία ας μας επιτραπεί να γίνει στην Υποδιευθύντρια, Ελευθερία Οικονόμου, η οποία
υπήρξε κυριολεκτικά στο «πλάι μας», επιδεικνύοντας αμέριστη στήριξη και βοήθεια σε
οτιδήποτε και αν την χρειαστήκαμε.
Όσον αφορά στο 3ο ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου, ένα θερμό ευχαριστώ στον Διευθυντή, Ιωάννη
Μπαφούνη και τις φιλολόγους, Ελένη Αμπατζόγλου και Άννα Χαρίση για τη σημαντική
συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Και εδώ αξίζει να σημειωθεί η
αγαστή συνεργασία με την Υποδιευθύντρια του σχολείου, Κυριακή Μανουσαρίδου, η
βοήθεια της οποίας υπήρξε καταλυτική στην επίλυση όσων προβλημάτων πρέκυψαν κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους.
Η απερχόμενη σχολική χρονιά υπήρξε ιδιαιτέρως επιτυχής για το Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας, τόσο από
πλευράς συμμετοχής των ανηλίκων, όσο και από τα ίδια τα σχολικά τους αποτελέσματα. Όλοι
οι ανήλικοι, οι οποίοι παρακολούθησαν κανονικά τα μαθήματα της σχολικής χρονιάς
κατάφεραν να περάσουν τις τελικές εξετάσεις, γεγονός που αποδεικνύει εμπράκτως την
αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά, την οποία επέδειξαν. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δε θα
ήταν εφικτό, χωρίς τη συμβολή όλης της προαναφερθείσας εκπαιδευτικής κοινότητας, η
οποία «αγκάλιασε» τους ανηλίκους, τους έκανε να πιστέψουν στον εαυτό τους και να
συνειδητοποιήσουν οτι γερά θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον χτίζονται κύριως μέσω της
εκπαίδευσης.
Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ.
στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, από το Εθνικό Πρόγραμμα
Ταμείου Ασύλου.

