
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Αγαπητοί γείτονες 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του              
1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας συμμετέχουν στην 16η Ονειρούπολη. Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων 
συγκεντρώνουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να συμβάλουμε στην 
προσπάθεια κάλυψης των αναγκών  τόσο των παιδιών που διαμένουν στα σπίτια του Χαμόγελου 
του Παιδιού, όσο και των παιδιών και οικογενειών που λαμβάνουν υποστηρικτικές  υπηρεσίες  
μέσω  των  Κέντρων  Στήριξης  Παιδιού  &  Οικογένειας. 

Σε αυτήν την προσπάθειά μας, επιθυμούμε να συμμετέχετε και εσείς. Να στηρίξετε αυτή την 
κοινωνική δράση του σχολείου με την ελάχιστη συμμετοχή σας και με την περίσσεια αγάπης που 
διαθέτετε.  

Το  1ο  ΕΠΑ.Λ. Δράμας θα ανοίξει την πόρτα του στη γειτονιά του,  
την Τετάρτη 18/12/2019 και Πέμπτη 19/12/2019 από τις 10:00 έως τις 13:00. 

Σας περιμένουμε στο σχολείο μας, με τη δική σας προσφορά ώστε να ενισχύσετε την 
προσπάθειά μας και να αναδείξουμε την κοινωνική ευαισθησία και την έννοια  της προσφοράς,  
δημιουργώντας παράλληλα  συνθήκες  αισιοδοξίας στο σχολικό περιβάλλον. 

     Η ευαισθησία όλων μας και η κινητοποίηση των μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και της 
γειτονιάς που θα  ανταποκριθούν στην έκκληση θα είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του  
Οργανισμού.  

   Σας παραθέτουμε  ενδεικτική λίστα προϊόντων:  

 Συσκευασμένα είδη τροφίμων:  γάλα εβαπορέ, ζυμαρικά,  κακάο, κρέμες αραβοσίτου, λάδι, ρύζι,  
σάλτσα ντομάτας,  μπισκότα, κρουασάν, αλάτι, ξύδι, μπαχαρικά, όσπρια, μέλι, μαρμελάδα, μερέντα,  
πουρές, δημητριακά, φρυγανιές, βρεφικές κρέμες και βρεφικά γάλατα Νο 1 & 2, αλεύρι, ζάχαρη, χυμοί.  

 Είδη βρεφικής φροντίδας: πάνες, μωρομάντηλα, σαμπουάν, αφρόλουτρα. 
 Είδη  προσωπικής  φροντίδας:  σαμπουάν,  αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες κ.λ.π..  
 Είδη  υγιεινής:  σακούλες απορριμμάτων, μαλακτικά ρούχων, καθαριστικά και απολυμαντικά γενικής 

χρήσης, απορρυπαντικό πλυντηρίου, χλωρίνη κ.λ.π.  
 Είδη οικιακής  χρήσης: χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, λαδόκολλα, διαφανής μεμβράνη.     

O Δ/ντής 
1ου ΕΠΑ.Λ.  Δράμας 

 
 

Σαλής Αναστάσιος 

Ο Πρόεδρος 
Συλ. Γονέων & Κηδεμόνων 

 
 

Κάππας Αθανάσιος  

Ο Πρόεδρος 
15μελούς Μαθ. Συμβουλίου 

 
 

Τσάμης – Λογκάλης Ιωάννης 
 

Το 1
ο

 ΕΠΑ.Λ.  Δράμας συμμετέχει στην 16
η

 Ονειρούπολη,  

και οι μαθητές του … 

χαμογελούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» 
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