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1. Σύλλογο Εκπ/κών ΠΕ Ορεστιάδας 
2. Β' ΕΛΜΕ 'Εβρου 
3. 'Ενωση Γονέων & Κηδεμόνων 

Ορεστιάδας 
4. Ε.ΠΟ.ΦΕ 

ΘΕΜΑ: Εβδομάδα Αλληλεγγύης - Συγκέντρωσης Τροφίμων-Εφοδίων 
Σχετ : Λίστα τροφίμων και εφοδίων (επισυνάπτεται) 

Σας παρακαλούμε πολύ να συνδράμετε και να συμμετέχετε σε μία κοινή δράση 
[συνδιοργάνωση : Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π/Θμιας, Β' ΕΛΜΕ "Εβρου, "Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων 
Ορεστιάδας, "Ενωση Πολιτιστικών Φορέων 'Εβρου (Ε.ΠΟ.ΦΕ.) και τοπικό τμήμα του ΕΕΣ], για 
συγκέντρωση τροφίμων - εφοδίων για τους συνανθρώπους - συνδημότες μας που τεκμηριωμένα 
έχουν μεγάλη ανάγκη. 

Ο ΕΕΣ παρέδωσε πρόσφατα 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στο δοκιμαζόμενο λαό της 
Ουκρανίας, ωστόσο δεν μπορεί να μην βοηθήσει και τους ευάλωτους συνδημότες μας, ειδικά τώρα 
που οι ανατιμήσεις σε όλα τα αγαθά έχουν συρρικνώσει την αγοραστική τους δύναμη. 

Η πρότασή μας είναι να ενημερωθούν οι μαθητές με σχετική ανακοίνωση στο σχολείο και 
προώθηση αυτής τόσο από τον Δντη, σε κάθε τάξη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, καθώς και από 
τους γονείς, ώστε να φέρουν ότι επιθυμεί και μπορεί ο κάθε μαθητής σε ειδικό χώρο που Θα ορίσει 
το κάθε σχολείο, διάφορα τρόφιμα, διάφορα αγαθά και εφόδια, την εβδομάδα  28-3-2022 έως 1-4-
2022 (Δευτέρα - Παρασκευή). Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι μπορούν να πηγαίνουν τα αγαθά είτε 
στο σχολείο της περιοχής τους, είτε στο τμήμα του ΕΕΣ, κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη της 
κοινωνικής πρόνοιας του τμήματός μας. 

Εκτός από τον άμεσο στόχο που είναι να συγκεντρωθούν τρόφιμα και εφόδια, η εν λόγω 
δράση Θα αποτελέσει και σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία, αφού Θα αποτελέσει ερέθισμα για να 
σκεφτούν και να προβληματιστούν τα παιδιά, 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 συμπολίτες μας, που έχουν 
μεγάλη ανάγκη. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η υπεύθυνη του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του τμήματός 
μας, η κ. Κουφατζή Κυριακή, κινητό 6977385239, είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Σας παρακαλούμε για την συνδρομή σας για την υλοποίηση της ανωτέρω περιγραφόμενης 
δράσης , που πραγματικά θα ανακουφίσει , έστω και προσωρινά, τμήμα της τοπικής μας κοινωνίας. 

Σας ευχαριστούμε Θερμά εκ των προτέρων εκ μέρους όλων των μελών του ΔΣ του ΕΕΣ 
Ορεστιάδας. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος 	 Η Υπεύθυνη Κοιν. Πρόνοιας 

Νικόλαος Πανταζής 	 Κυριακή Κουφατζή 
Ιατρός Ακτινολόγος 	 Κοινωνιολόγος 
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