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ΘΕΜΑ :    Δράση αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας στους 
πληγέντες του σεισμού της Ελασσόνας και των γύρω 
περιοχών. 
 
«Η αλληλεγγύη και ο συνεχόμενος αγώνας είναι τα όπλα μας για να αποκτήσουμε 
ξανά ελπίδα για την κοινωνική συνοχή» 
 
Η σκληρή δοκιμασία των ανθρώπων, που έχασαν τα σπίτια τους και βρέθηκαν στον 
δρόμο, να παλεύουν για την επιβίωσή τους, έπειτα από τον καταστροφικό σεισμό 
που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, συγκλόνισε όλη την ελληνική 
κοινωνία, η οποία εμφάνισε γρήγορα αντανακλαστικά στήριξης με αίσθημα 
ενότητας. 
Σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο, όπου η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη 
δοκιμάζονται καθημερινά, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών του νομού 
Γρεβενών οργανώνει τη δράση αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας στους πληγέντες 
του σεισμού της Ελασσόνας και των γύρω περιοχών. Καλούμε όλη τη σχολική 
κοινότητα και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων να ανταποκριθούν στην 
πρόσκληση ανακούφισης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, προσφέροντας κάτι από το 
υστέρημά τους και πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. 
 
Τα προϊόντα που συγκεντρώνουμε είναι: 

Τρόφιμα μακράς διάρκειας. 
Εμφιαλωμένα νερά. 
Είδη καθαριότητας και υγιεινής ( κυρίως χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας). 
Μάσκες. 
Αντισηπτικά ( Gel, υγρά μαντηλάκια). 
 
Σημεία συγκέντρωσης όλων των ειδών είναι: Οι σχολικές μονάδες της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Γρεβενών. 
 
Η δράση θα πραγματοποιείται από την Τρίτη 16 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 18 
Μαρτίου 2021 και μόνο τις ώρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 
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Οι ποσότητες που θα συγκεντρωθούν θα παραδοθούν με μέριμνα του Δήμου 
Γρεβενών στους φορείς των δήμων που έχουν πληγεί από τον σεισμό και στο 
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελασσόνας. 
Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
προστασίας και ασφάλειας, προς αποφυγήν της εξάπλωσης του COVID-19, 
σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. 
 
Στις δύσκολες στιγμές της κρίσης που βιώνουμε ατομικά ή συλλογικά, το ανάστημα 
του καθενός μας μετριέται στις πράξεις. 
 
                                                   Το Δ.Σ. 

 
 
 
 
 
                                                        

 
 
 

 
 


