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ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ  

 

 

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκφράζει την ανείπωτη θλίψη και οδύνη των 

εκπαιδευτικών για τους δεκάδες συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας 

των φονικών πυρκαγιών και εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια του προς τους 

συγγενείς και τους οικείους τους.  

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στις δύσκολες αυτές ώρες αποφάσισε να αναλάβει μια 

σειρά από πρωτοβουλίες για την έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη προς τους 

πληγέντες από τις πυρκαγιές.  

 

Συγκεκριμένα:  

 

1. Σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας πρότεινε την άμεση 

παραχώρηση των κατασκηνωτικών του εγκαταστάσεων στο Ζούμπερι για τη 

στέγαση των πυρόπληκτων.  

 

2. Καλεί τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να 

καταθέσουν χρήματα για την οικονομική ανακούφιση των πληγέντων στον 

παρακάτω λογαριασμό της ΟΛΜΕ στην ALPHA BANK:  

 

Αριθ. Λογ/σμού: 114-00-2002-005940, 

IBAN: GR85 0140 1140 1140 0200 2005 940, 

BIC: CRBAGRAAXXX 

 

3. Καλεί τα ΔΣ των ΕΛΜΕ όλης της χώρας και τους εκπαιδευτικούς να 

συλλέξουν είδη πρώτης ανάγκης (εμφιαλωμένα νερά, χυμούς, τρόφιμα που 

διατηρούνται εκτός ψυγείου και κατά προτίμηση κονσέρβες, συσκευασμένα 

κρουασάν, μπισκότα, φρυγανιές, γάλατα μακράς διάρκειας π.χ. εβαπορέ, 

κ.λπ.) και να τα αποστείλουν στο Κέντρο Logistics της Περιφέρειας Αττικής 

στην Εσπλανάδα – Πλατεία Νερού δίπλα στο Τάε Κβο Ντο του Φαληρικού, 

τηλ. Επικοινωνίας 210 4819001, 213-2129104/ 213-2129105/ 213-2129117). 

 

Σύμφωνα με  απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ όλοι οι πολίτες που 

επιθυμούν να προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης στα θύματα των πυρκαγιών, 

μπορούν να αποστέλλουν δωρεάν τη βοήθειά τους στους κατοίκους της 

Αττικής με απλά δέματα εσωτερικού από όλα τα ταχυδρομικά καταστήματα 

της χώρας έως και τις 31 Αυγούστου. 

 



Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας η εκπαιδευτική κοινότητα έχει 

καθήκον να συνεισφέρει με όλες τις δυνάμεις της στην ανακούφιση των 

πληγέντων αυτής της τραγωδίας.  

 

 

 

 


