
  
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016 
 

 
  

Συγκέντρωση σχολικών ειδών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο κτίριο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία! 

 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας συγκέντρωσης 
σχολικών ειδών που διοργανώνει για να καλυφτούν οι ανάγκες κάθε παιδιού και να 
ξεκινήσει η σχολική χρονιά με αξιοπρέπεια και χαμόγελα, θα πραγματοποιήσει 
συγκέντρωση σχολικών στη Λαμία, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.  
 
Τα σχολικά είδη θα συγκεντρώνονται στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας (πλατεία Ελευθερίας 13, πρώην Νομαρχία) από 01 Σεπτεμβρίου έως 30 
Σεπτεμβρίου 2016, καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή), 9:00-14:30.  
   
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» την περσινή χρονιά κάλυψε τις ανάγκες 3.601 μαθητών, χάρη στην 
πολύτιμη και συγκινητική προσφορά του κόσμου, εξασφαλίζοντάς τους τα απαραίτητα 
σχολικά είδη!  
 
Φέτος, η συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αυτή, είναι ακόμα πιο σημαντική με δεδομένο 
το κλίμα ανασφάλειας που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες και τα παιδιά τους στη χώρα μας! 
  
Με τη συμμετοχή όλων θα καταφέρουμε να μην αφήσουμε κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα 
ώστε να ξεκινήσει με αξιοπρέπεια και χαμόγελο τη νέα σχολική χρονιά! 
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας που λειτουργεί 
πανελλαδικά αλλά και μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσει, στηρίζει καθημερινά και σταθερά 
χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση 
φτώχειας.    
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνουμε είναι: 
 

 Σχολικές τσάντες Δημοτικού - Γυμνασίου –Λυκείου 
 Τετράδια 3-5 θεμάτων  
 Τετράδια (μπλε και χρωματιστά) 
 Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφικοί και πολιτικοί) 
 Τέμπερες – Κηρομπογιές - Πινέλα 
 Μπλοκ ζωγραφικής 
 Μαρκαδόρους - Ξυλομπογιές 
 Μολύβια 
 Στυλό 
 Γόμες 
 Ξύστρες 
 Διορθωτικά 
 Κασετίνες 
 Ντοσιέ (μεγάλα-μικρά) και ανταλλακτικά φύλλα 
 Φακέλους με λάστιχο 
 Χαρτί Α4 
 Διαφάνειες 
 Κόλλες (στικ και υγρές) 
 Πλαστελίνες 
 Διαφανές αυτοκόλλητο ρολό – κάλυμμα βιβλίων  
 Ψαλιδάκια 
 Γεωμετρικά όργανα (χάρακες, διαβήτες κ.λ.π.) 

  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκέντρωση: 

 Κιλιμπέρη Λία, Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Χαλκίδα,  τηλ: 22210 

79788 - E-mail: halkida@hamogelo.gr  

 Γραμματεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τηλ: 2231351200 

 


