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Ορεστιάδα, 05-12-2018 
Αρ. Πρωτ. 22 

Προς : Σχολικές Μονάδες 
Α/Θμιας και Β/Θμιας 
Εκπ/σης Ορεστιάδας 

Κοιν.: 1. Σύλλογο Εκπ/κών Α/Θμιας 
Εκπ/σης Ορεστιάδας 
2. Β' ΕΛΜΕ'Εβρου 
3. "Ενωση Γονέων 

Ορεστιάδας 

ΘΕΜΑ: Εβδομάδα Αλληλεγγύης 10/12/2018 έως 14-12-2018 

Σχετ : Λίστα τροφίμων και εφοδίων 

Το Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Ορεστιάδας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/Θμιας Εκπ/σης, η Β' 
ΕΛΜΕ "Εβρου και η "Ενωση Γονέων συνδιοργανώνουμε και φέτος την Εβδομάδα Αλληλεγγύης με 
σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων — εφοδίων για τους συνανθρώπους μας που τεκμηριωμένα έχουν 

μεγάλη ανάγκη. 

Η πρότασή μας είναι να ενημερωθούν οι μαθητές με σχετική ανακοίνωση στο σχολείο και 
προώθηση αυτής τόσο από το Δ/ντή, σε κάθε τάξη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, καθώς και από 
τους γονείς, ώστε να φέρουν οι μαθητές σε χώρο που Θα ορίσει το κάθε σχολείο, διάφορα τρόφιμα, 
αγαθά και εφόδια, την εβδομάδα 10/12/2018 έως 14/12/2018 (Δευτέρα — Παρασκευή). 

Εκτός από τον άμεσο στόχο που είναι να συγκεντρωθούν τρόφιμα και εφόδια, η εν λόγω 
δράση Θα αποτελέσει και σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θα δώσει το ερέθισμα για 
σκέψη και προβληματισμό των παιδιών, πάνω σε αξιόλογες έννοιες, όπως είναι η φιλανθρωπία, η 
αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη, η καλοσύνη, έννοιες που Θα τους συντροφεύουν σε όλη τους τη 

ζωή. 
Τα υλικά που Θα συγκεντρωθούν Θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο γραφείο του τοπικού 

τμήματος του ΕΕΣ και αφού οργανωθούν κατάλληλα Θα ακολουθήσει η διανομή από τους 
υπεύθυνους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του τμήματός μας, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του 

Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας. 
Επισυνάπτεται προτεινόμενη λίστα τροφίμων και εφοδίων. 
Σας παρακαλούμε για τη συνδρομή σας προς υλοποίηση της ανωτέρω περιγραφόμενης 

δράσης, που πραγματικά θα ανακουφίσει, έστω και προσωρινά, τμήμα της τοπικής μας κοινωνίας. 

Κυριακή Κουφατζή 

Κοινωνιολόγος 
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