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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

 

 Συνάδελφοι,  
  

 ο Σύλλογος παραδοσιακά κάθε χρόνο τέτοια εποχή υλοποιούσε μια σειρά δράσεων και 

εκδηλώσεων στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και της 

ανταποδοτικότητας των εισφορών των μελών του. Προμηθευόταν και διένειμε δώρα στα μέλη 

(κρασιά, τσουρέκι κτλ) ενώ πραγματοποιούσε και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά των μελών του, 

διανέμοντας Πρωτοχρονιάτικα δώρα (θεατρικές παραστάσεις, παιχνίδια κτλ).  

 Δυστυχώς η φετινή χρονιά μας βρίσκει σε μια δυσάρεστη συγκυρία. Η σκιά της πανδημίας 

του covid-19 έχει σκεπάσει την ανθρωπότητα παγκοσμίως, προκαλώντας αλυσιδωτές 

αντιδράσεις στην καθημερινότητα όλων. Ο κίνδυνος για την διασπορά του ιού, τα μέτρα 

προστασίας και διαφύλαξης της υγείας ,τα lockdown διαρκείας και τα κλειστά καταστήματα είναι η 

πραγματικότητα που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες.  

 Σε αυτό το πλαίσιο και θέτοντας πάνω και πριν από όλα την ασφάλεια και την υγεία όλων 

των συναδέλφων, ο Σύλλογος αναβάλλει τις καθιερωμένες δράσεις της περιόδου των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Δεν θα πραγματοποιηθεί διανομή δώρων και δεν θα υπάρξει 

κανενός είδους δημόσια εκδήλωση, κάτι το οποίο θα ήταν και αδύνατο. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να 

διακινδυνεύσουμε την υγεία κανενός. Πέρα από οποιαδήποτε σκέψη που υπήρχε για την τήρηση της 

παράδοσης, προέχει η ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί 

κατάλληλος χώρος για να γίνει η αποθήκευση, η προετοιμασία και συσκευασία των δώρων με 

ασφάλεια για τα μέλη του ΔΣ, ούτε η διανομή τους με ασφάλεια για τα προσερχόμενα μέλη. Πέρα των 

προαναφερόμενων αντικειμενικών δυσκολιών, θέσαμε και θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα την 

υγεία όλων.   

 Οι παραδόσεις όμως πρέπει να τηρούνται. Ως εκ τούτου όταν η κατάσταση ισορροπήσει και 

αποκατασταθεί η καθημερινότητα όλων όπως περίπου τη γνωρίζαμε, θα υπάρξει προγραμματισμός 

για την αναπλήρωση των δράσεων αυτής της περιόδου, με διανομή δώρων και με σειρά 

εκδηλώσεων εν ευθέτω χρόνω και αμέσως μόλις οι περιστάσεις το επιτρέψουν.  
 

Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά σε όλους με υγεία,  

καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά! 

 

mailto:sedathens@gmail.com
http://www.seda.gr/

