
Τηλ επικοινωνίας: 6988536677. 

e-mail:sullogoselpida@gmail.com 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας, στη διεύθυνση: www.drosero.eu 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 

 
______________________________________________________________ 

 

 

                                                                      Αριθ. 

Πρωτοκόλλου: 823 

Πέμπτη 2 Απριλίου 2021  

 

ΠΡΟΣ: 

α)Πρόεδρος Τμήματος Ιστορία και Εθνολογίας ΔΠΘ, 

υπόψιν κ.Τσιγάρα Γεώργιο 

β)Πρύτανης ΔΠΘ, 

υπόψιν κ. Πολυχρονίδης Αλέξανδρος 

 

Θέμα: Εξέλιξη Προγράμματος «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά 

για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης 

από παιδιά και εφήβους». 

 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

σας αποστέλλουμε με σκοπό να ενημερωθούμε για την υλοποίηση του προγράμματος 

«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης 

και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» και την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη περίοδο της πανδημίας. Ο Σύλλογος μας, 

μετά από συνάντηση στις 22/11/20219 με τον επιστημονικό συνεργάτη του 

προγράμματος και καθηγητή του τμήματος  Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ, κ. 

Λαμπρίδη Ευθύμιο, έχει συμβάλει στην υλοποίηση του προγράμματος στον οικισμό 

Ρομά του Δροσερού με την παράδοση στοιχείων σχετικά με τους μαθητές και τα 

σχολεία και προτεινόμενες δράσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού. Ωστόσο 

αν και ο Σύλλογος μας έχει λάβει «Βεβαίωση αξιοποίησης στοιχείων» από τον άλλο 

επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος και καθηγητή του παιδαγωγικού τμήματος 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, κ. Παρθένη Χρήστο, δεν έχουμε λάβει καμία 

επιπλέον ενημέρωση. 

Στις 29 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήσαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τον κ. 

Λαμπρίδη, από τον οποίο ζητήσαμε ενημέρωση. Ο κ. Λαμπρίδης όμως μας ενημέρωσε 

ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να ρωτάμε για το πρόγραμμα και ότι τα στοιχεία που 

τους παραδώσαμε δεν αξιοποιήθηκαν. 

Σας παρακαλούμε να προβείτε σε έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση μας για τη 

λειτουργία του προγράμματος, πώς υλοποιείται, τι περιλαμβάνει, τον υπεύθυνο στα 

σχολεία του οικισμού μας, τις ώρες και τις μέρες των μαθημάτων, την ύπαρξη ή όχι 

διαμεσολαβητών και κοινωνικών λειτουργών, για την λειτουργία του κατά την 

περίοδο της πανδημίας. Ο σκοπός μας είναι η δική μας ενημέρωση αλλά και η 

ενημέρωση των γονέων των μαθητών. Ακόμη ζητάμε από όλες τις αρμόδιες αρχές να 

ελέγξουν την υλοποίηση του προγράμματος. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση! 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων! 

 

Απρίλιος 2021 

Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού 

Συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης  

«Η ΕΛΠΙΔΑ» 

  

 

    

                                                                                                          Σουλεϊμάν Σαμπιχά 

 


