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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί το 3ο Τουρνουά Αλληλεγγύης που διοργανώνει 

η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων με τη συμμετοχή 13 Δημοτικών και 6 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. 

Και 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 υλικά, 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  • Ξύστρες • Λαδοπαστέλ 

• Μολύβια • Ξυλομπογιές • Μπλοκ Ακουαρέλας 

• Γόμες • Μαρκαδόρους • Χαρτί Α4 (πακέτο) 
 
 

Τρόφιμα Μακράς Διαρκείας   

• Πέννες • Ρύζι • Ζάχαρη 

• Ριγατόνι • Όσπρια • Αλάτι (σακουλάκι) 

• Κριθαράκι • Ελαιόλαδο • Καφέ στιγμιαίο 

• Βίδες • Ντομάτα πελτέ • Σκόνη ρόφημα σοκολάτας 

• Μακαρόνια • Ντομάτα σάλτσα • Τσάι 

• Παστέλια • Γάλα εβαπορέ • Βρεφικό Γάλα 

• Κρουασάν • Σταφίδες • Μπισκότα 
 

Είδη Οικιακής & Ατομικής Καθαριότητας 

• Σαπούνι • Βρεφικές πάνες • Χαρτοπετσέτες 

• Σαμπουάν • Μωρομάντηλα • Χαρτί κουζίνας 

• Οδοντόκρεμες   • Σερβιέτες • Σακούλες σκουπιδιών 

• Οδοντόβουρτσες • Χαρτί Υγείας • Σκαφάκια φαγητού 

• Υγρά μαντηλάκια (ατομική συσκευασία • Απορρυπαντικά 

• Πιρούνια, κουτάλια, μαχαίρια μιας χρήσης 
 

• Φάρμακα : Παντός είδους. Προσοχή στην ημερομηνία λήξης!!!  
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Η παράδοση στις αντίστοιχες δομές αλληλεγγύης θα γίνει αυθημερόν για να φτάσουν άμεσα στον τελικό 
τους αποδέκτη.  

Η προσφορά των παραπάνω ειδών μπορεί να γίνει ατομικά από όσους παρευρεθούν στους αγώνες. Μπο-
ρεί όμως να γίνει και ομαδικά από τους Συλλόγους Γονέων. Στη δεύτερη περίπτωση, μπορείτε να τα συγκε-
ντρώσετε στο σχολείο σας και να τα παραδώσετε, ως σχολική κοινότητα στο χώρο των αγώνων. 

Παράλληλα με την συλλογή αγαθών, στους βοηθητικούς χώρους του γηπέδου, με τη συμμετοχή και 

υποστήριξη της ομάδας προσφοράς και αλληλεγγύης “R.O.A.D.S.”, θα μαγειρέψουμε και θα συσκευάσουμε 

ένα “Κυριακάτικο γεύμα”. Για την παρασκευή του γεύματος θα χρησιμοποιηθεί μέρος των υλικών που θα 

έχουν συλλεγεί.  

Τα συσκευασμένα γεύματα, θα διατεθούν σε άστεγους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο 

στο κέντρο της Αθήνας.   

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων : enosi.amarousiou@gmail.com ή τηλεφωνικά με τη κ. 
Πάπαρου Λουΐζα,  στα τηλέφωνα: 2108101537 / 6980114066 

Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

  

Ο Πρόεδρος  

 

Η Γεν. Γραμματέας 

Βασίλειος Μπούρας Λουΐζα Πάπαρου 
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