
 
 
 
 

             
 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2011 
 
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ 
 

«Αγοράζοντας ένα βιβλίο, ένα τετράδιο ή ένα στυλό για το παιδί σου, 
Σκέψου και το παιδί που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα» 

 
Από σήμερα και όπως κάθε χρόνο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκινάει μία πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης 
σχολικών ειδών για τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος των σχολικών 
απαιτήσεων. 
 

Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων για να παρέχουμε τα απαραίτητα σχολικά είδη στα 
παιδιά που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι εξαιρετικά δύσκολες 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες έχουν αυξήσει τον αριθμό των παιδιών και των οικογενειών που χρειάζονται στήριξη. 
 

Με τη δική σας συμμετοχή, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα καταφέρει να ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα που έχει ήδη 
και πρόκειται άμεσα να δεχθεί πανελλαδικά, παρέχοντας σε χιλιάδες παιδιά τα απαραίτητα σχολικά είδη προκειμένου 
ισότιμα να φοιτήσουν στα σχολεία τους. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να νιώσει κανένα παιδί μειονεκτικά, να βρεθεί στη 
δύσκολη θέση να δικαιολογηθεί στο δάσκαλό του γιατί δεν έχει τα απαραίτητα και το σπουδαιότερο να μην μπορεί να 
αποδώσει ανάλογα με τις δυνατότητές του γιατί δεν έχει τα απαιτούμενα. 
 

Απαραίτητα σχολικά είδη: 
 

 Τετράδια (μπλε και χρωματιστά) 
 Τετράδια 3- 4 θεμάτων  
 Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφικοί και πολιτικοί) 
 Τέμπερες - Κηρομπογές 
 Μπλοκ ζωγραφικής – ακουαρέλες  
 Μαρκαδόρους - Ξυλομπογιες 
 Μολύβια 
 Στυλό 
 Γόμες 
 Ξύστρες 
 Διορθωτικά 
 Σχολικές τσάντες 
 Πινέλα 
 Κασετίνες 
 Ντοσιέ (μεγάλα- μικρά) και ανταλλακτικά φύλλα  
 Φακέλους με λάστιχο 
 Χαρτί Α4 
 Διαφάνειες 
 UHU (στικ και υγρή) 
 Πλαστελίνες 
 Διάφανο αυτοκόλλητο για ντύσιμο βιβλίων  
 Ψαλιδάκια 
 Γεωμετρικά όργανα (χάρακες, διαβήτες κ.λ.π.) 

 
 



Σε όλη την Ελλάδα τα σημεία συγκέντρωσης/αποστολής: 
 
 Μαρούσι - Στουντίου 1 & Γκλιάτη, Μαρούσι – τηλ. 210 6095844 

 Αθήνα (κέντρο) – Στουρνάρη 16 – τηλ. 2117801430 

 Καρέας – Δάφνης 2 & Λ.Ι.Καρέα – τηλ. 2107609550 

 Ίλιον - Αγίας Ελένης & Πλήθωνος Γεμιστού, Παλατιανή – τηλ. 210 5781060 - 211 8003075 

 Περιστέρι – Τεμπών, Δημητροκάλη & Δραγούμη 4 – τηλ. 2105785820 

 Μελίσσια – Τέρμα Βιτσίου – τηλ. 2108040918 

 Ιλίσσια - Ίωνος Δραγούμη 3 & Δημητρέσσα – τηλ. 211 8008450 

 Θεσσαλονίκη – Παπακυριαζή 3 – τηλ. 2310250160 

 Φοίνικας Καλαμαριάς – Εθνικής Αντιστάσεως & Θησέως – τηλ. 2310383141 

 Πάτρα – Όθωνος Αμαλίας 83 – τηλ. 2610332499 

 Πύργος – Αραχώβης 3 – τηλ. 2621081040 

 Κυλλήνη – Πύργος Ηλείας – τηλ. 2623093933  

 Τρίπολη – Ελευθερίου Βενιζέλου 22 – τηλ. 2710234154 

 Αρχαία Κόρινθος – Θέση «Θέατρο» - τηλ. 2741032628 

 Κέρκυρα – Χαμηλή Μαγουλάδων – τηλ. 2663051755 

 Χαλκίδα – Αβάντων 65 – τηλ. 2221079788 

 Μπορείτε επίσης, να αποστείλετε τα σχολικά είδη μέσω ΕΛΤΑ ή Courier σε κάποιον από τους παραπάνω 

χώρους μας (χρέωση αποστολέα) 

 


