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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σάββατο 1 Απριλίου 2017, θα πραγματοποιηθεί το 2ο Τουρνουά Αλληλεγγύης που διοργανώνει
η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων με τη συμμετοχή 12 Δημοτικών και 5 Γυμνάσιων Σχολείων του
Δήμου μας.
Ο χώρος διεξαγωγής του Τουρνουά είναι τα γήπεδο του “ARENA SOCCER CLUB” επί της οδού Μελισσίων και
Κωστή Παλαμά και η ώρα διεξαγωγής 8:30 π.μ.-3:30 μ.μ.
Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από Εθνικότητα, χρώμα ή
Θρησκεία και γίνεται με σκοπό να ενισχύσουμε υλικά και ηθικά τα παιδιά εκείνα που είτε έχουν πληγεί από
τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση είτε έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με τη βία που γεννάει κάθε πόλεμος, αλλά
και να φέρουμε κοντά τα παιδιά και τους γονείς των Σχολείων του Αμαρουσίου, με τον αθλητισμό.
Για το λόγο αυτό, την ημέρα διεξαγωγής του τουρνουά συγκεντρώνουμε γραφική ύλη, τρόφιμα
μακράς διαρκείας, ειδή πρώτης ανάγκης και φάρμακα, τα οποία θα διατεθούν στις Κοινωνικές Δομές του
Δήμου καθώς και στις Δομές Αλληλεγγύης και Φιλοξενίας Προσφύγων .
Σε συνεννόηση με τους παραπάνω φορείς αλληλεγγύης καταλήξαμε σε μια σειρά από προϊόντα τα οποία και
σας παραθέτουμε:
Γραφική Ύλη
• Τετράδια, Μολύβια, Γόμες, Ξύστρες
• Ξυλομπογιές, Μαρκαδόρους
• Λαδοπαστέλ
• Μπλοκ Ακουαρέλας
• Μπλοκ Κανσόν (Χαρτιά Χρωματιστά)
• Πλαστελίνη
• Πηλό
• Χαρτί Α4 (πακέτο)

Τρόφιμα Μακράς Διαρκείας
• Πέννες
• Ριγατόνι
• Κριθαράκι
• Βίδες
• Μακαρόνια

•
•
•
•
•

Είδη Ατομικής Καθαριότητας
• Σαπούνι
• Σαμπουάν
• Χαρτί Υγείας
• Μωρομάντηλα
• Σερβιέτες
• Βρεφικές πάνες
• Οδοντόκρεμες
• Οδοντόβουρτσες

Ρύζι
Όσπρια
Ελαιόλαδο
Ντομάτα πελτέ
Ντομάτα σάλτσα

•
•
•
•
•

Ξηρά Τροφή
• Παστέλια
• Κρουασάν
• Μπισκότα
• Σταφίδες
• Σοκολάτες
• Γάλα εβαπορέ
• Βρεφικό Γάλα
• Δημητριακά

Ζάχαρη
Αλάτι (σακουλάκι)
Καφέ στιγμιαίο
Σκόνη ρόφημα σοκολάτας
Τσάι

Φάρμακα : Παντός είδους. Προσοχή στην ημερομηνία λήξης!!!
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και μια περιβαλλοντική δράση ανακύκλωσης, ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών, με την εθελοντική διάθεση ενός φορτηγού από τοπική εταιρία ανακύκλωσης.
Στόχος είναι η καλλιέργεια της ευαισθησίας μαθητών και γονέων για το περιβάλλον μέσω της ιδέας
της ανακύκλωσης.
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Η τοπική εταιρία, θα διαθέσει το φορτηγό της στον χώρο του τουρνουά, ώστε να
συλλεγούν ανακυκλώσιμα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υλικά που μπορούν να φέρουν οι συμμετέχοντες &
οι επισκέπτες.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα προωθηθούν σε μονάδα απορρύπανσης και επεξεργασίας , ενώ το οικονομικό
αντάλλαγμα από αυτά θα διατεθεί στην Ένωση Συλλόγων Γονέων για τον σκοπό της αλληλεγγύης.

Ενδεικτικά Ανακυκλώσιμα Υλικά :
Οικιακές συσκευές κάθε είδους π.χ.:
• Ραδιόφωνα, Τηλεοράσεις, Βιντεοκάμερες
• Ενισχυτές, Μηχανήματα ήχου, Μουσικά όργανα
• Ηλεκτρικές σκούπες, Ηλεκτρικά σίδερα
• Φρυγανιέρες, Φριτέζες, Καφετιέρες
• Κονσόλες βίντεο παιχνιδιών, Βιντεοπαιχνίδια
• Ηλεκτρικά μάτια, Φούρνοι μικροκυμάτων

Συσκευές γραφείου κάθε είδους π.χ.:
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
• Οθόνες υπολογιστών
• Εκτυπωτές, Γραφομηχανές
• Φωτοτυπικά μηχανήματα
• Αριθμομηχανές, Τηλεφωνικές συσκευές
• Μελάνια και Toners

Η προσφορά των παραπάνω ειδών μπορεί να γίνει ατομικά από όσους παρευρεθούν στους αγώνες.
Μπορεί όμως να γίνει και ομαδικά από τους Συλλόγους Γονέων. Στη δεύτερη περίπτωση, μπορείτε να τα
συγκεντρώσετε στο σχολείο σας και να τα φέρετε ως σχολική κοινότητα στο χώρο των αγώνων.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στο mail
της Ένωσης Γονέων : enosi.amarousiou@gmail.com ή τηλεφωνικά με τη κ. Πάπαρου Λουΐζα, στα τηλέφωνα:
2108101537 / 6980114066
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης

Βασίλειος Μπούρας

Λουΐζα Πάπαρου
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