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Θεσσαλονίκη, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 

 

ΘΕΜΑ: «Συμπαράσταση στους πρόσφυγες της Ειδομένης» 

 

Αγαπητοί γονείς, 

όπως γνωρίζετε, η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε, ενώ εξελίσσεται στη χώρα μας μια ανθρωπιστική 
κρίση χωρίς προηγούμενο, με χιλιάδες πρόσφυγες από τη Συρία –ανάμεσά τους και πολλά παιδιά– 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θεωρούμε ότι τα Σχολεία μας, με τους μαθητές και τις οικογένειές 
τους, δεν μπορούν και δεν πρέπει να μείνουν σιωπηλοί και ασυγκίνητοι θεατές αυτού του δράματος. 
Άλλωστε τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης έχουν δημιουργήσει μια παράδοση κοινωνικής 
ευαισθησίας και συμπαράστασης σε ανθρώπους που χειμάζονται και υποφέρουν. Γι’ αυτό και οι 
Σύλλογοι Καθηγητών Γυμνασίου και Λυκείου αποφάσισαν να κινητοποιηθούν με κάθε πρόσφορο 
τρόπο και να συμβάλουν, σε συνεννόηση με τον Ερυθρό Σταυρό, στο να απαλυνθεί, όσο γίνεται, η 
καθημερινή τραγωδία συνανθρώπων μας, που στοιβάζονται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες 
στα σύνορα της Ειδομένης. Τα είδη πρώτης ανάγκης που θα συγκεντρώσουμε, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού, είναι τα εξής:  

 

ΕΙΔΗ ΠΡΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗ ΕΙΔΟΜΕΝΗ 

1. Σρόφιμα μακράς διαρκείας όπως: 

Φρυγανιές, μπισκότα, νερό, γάλα εβαπορέ, χυμοί, ξηροί καρποί, μπάρες δημητριακών 

2. Βρεφικά είδη όπως: 

Γάλα βρεφικό, μπιμπερό, κρέμες, μωρομάντηλα, πάνες 

3. Είδη προσωπικής υγιεινής όπως: 

Χαρτί υγείας, σερβιέτες, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες 

4. Τγειονομικό υλικό όπως: 

- Γάζες 

- Επίδεσμοι 

- Φυσιολογικοί οροί 

- Αντιϊσταμινικές αλοιφές 

- Αντισηπτικά 

- Αυτοκόλλητες γάζες για τραύματα 

- Ψυκτικά σε σπρέι για τραύματα 

Η κοινωνική δράση των Σχολείου, με τη συλλογή των παραπάνω ειδών, ξεκινά σήμερα την Τρίτη 22 
Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, οπότε και θα παραδοθούν από 
αντιπροσωπεία μαθητών, όσα είδη συγκεντρώθηκαν, σε κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού. Τη δράση 
συντονίζει η Θεολόγος των Σχολείων μας, κυρία Αριστέα Τσιακάλου, στην οποία μπορείτε να 
απευθύνεστε για οτιδήποτε σχετικό.  

 

 Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών 

του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 

https://arsakeiogt.wordpress.com 

https://twitter.com/arsgymth 
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