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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συλλόγου Διδασκόντων και Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων  
8ο υ  Δημ. Σχ. Αμαρουσίου  

 
Αγαπητοί γονείς- κηδεμόνες, 
 
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Αμαρουσίου διοργανώνει το 4ο 
Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Αλληλεγγύης Δημοτικών και Γυμνασίων του Δήμου, με τη συμμετοχή 11 Δημοτικών και 4 
Γυμνασίων του Δήμου μας. 
 

Το Τουρνουά θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στα γήπεδα του “ARENA 
SOCCER CLUB”, επί της οδού Μελισσίων και Κωστή Παλαμά στο Μαρούσι κι είναι αφιερωμένο 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. 
 
Στο περσινό τουρνουά, η ομάδα του σχολείου μας, με την εξαιρετική της εμφάνιση και την κατάκτηση της 4ης θέσης, 
χάρισε τόσο στα παιδιά όσο και σε εμάς τους γονείς και τους δασκάλους μια μοναδική εμπειρία. Προκειμένου λοιπόν 
να έχουμε ακόμη περισσότερες όμορφες στιγμές με τα παιδιά μας, ο Σύλλογος Διδασκόντων μαζί με τον Σύλλογο Γονέων 
πήραμε από κοινού την απόφαση να συμμετάσχουμε και φέτος στο τουρνουά. 
Με τη βοήθεια των δασκάλων και ιδιαίτερα των γυμναστών μας, θα φτιαχτεί η ποδοσφαιρική ομάδα που θα 
εκπροσωπήσει το σχολείο μας – παίχτες θα είναι τα παιδιά των μεγαλυτέρων τάξεων. 
 
Για τη συμμετοχή μας στο τουρνουά, θεωρείται σκόπιμη η συγκέντρωση Γραφικής Ύλης, Φαρμάκων,  ειδών Πρώτης 
Ανάγκης και Τροφίμων, τα οποία θα δοθούν στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου Αμαρουσίου προκειμένου 
να αποσταλούν στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου καθώς και στις Δομές Αλληλεγγύης και Φιλοξενίας προσφύγων. 
Παρακαλούμε λοιπόν, έως την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, εφόσον έχετε τη δυνατότητα, να προσκομίσετε στο 
σχολείο κάποια από τα παρακάτω είδη: 
 

Γραφική Ύλη  
 Τετράδια • Μολύβι •Γόμες •Στυλό •Ξύστρες •Χαρτί Α4 
(πακέτο) 

Φάρμακα κατά προτεραιότητα 
•Παυσίπονα •Αντιβηχικά σιρόπια 
•Βιταμίνες •Φάρμακα χοληστερίνης- σακχάρου- πίεσης- 
θυρεοειδή- για το στομάχι 

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 •Απορρυπαντικά •Υγρά μαντηλάκια 
(ατομική συσκευασία) •Πιρούνια, κουτάλια, μαχαίρια 
μιας χρήσης • Ατομικά ταψάκια φαγητού μιας χρήσης με 
καπάκι 

 
Παράλληλα με τη συλλογή αγαθών, θα μαγειρέψουμε και θα συσκευάσουμε, στους βοηθητικούς χώρους του γηπέδου, 
ένα «Κυριακάτικο γεύμα» με τη συμμετοχή και την υποστήριξη της ομάδας προσφοράς και αλληλεγγύης «ΠΑΡΕΑ». Τα 
συσκευασμένα αυτά γεύματα θα διατεθούν σε άστεγους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο στο κέντρο της 
Αθήνας. 

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ  
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ! 
 

Για το Σύλλογο Διδασκόντων 
 

Η Διευθύντρια 
Κυριακή Κανάρη 

     Για το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων                                                                     
 

Η Πρόεδρος 
Βαρβάρα Σαρδέλη 

 


