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Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 

 

ΘΕΜΑ: Κοινωνικές πρωτοβουλίες Αρσακείου Γυμνασίου–Λυκείου Θεσσαλονίκης ενόψει της 

χριστουγεννιάτικης εορταγοράς «Νότες Χριστουγέννων» 

 

Αγαπητοί γονείς,  

τα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης, σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία και τις ανάγκες της, αναλαμβάνουν 

κάθε χρόνο πρωτοβουλίες με κοινωνική αναφορά, στις οποίες οι μαθητές και οι οικογένειές τους 

ανταποκρίνονται πάντα επιδεικνύοντας την ανάλογη ευαισθησία. Ενόψει των φετινών εορτών των 

Χριστουγέννων, αποφασίσαμε να στηρίξουμε -συγκεντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα και 

χρήματα- συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Δίνουμε προτεραιότητα στα παιδιά που 

χρειάζονται τη συμπαράστασή μας, υποστηρίζοντας το «Χαμόγελο του Παιδιού»,  τους μικρούς Ρομά στο 

Δροσερό της Ξάνθης, τα παιδιά των προσφύγων που βρίσκονται στην πόλη μας, αλλά και στους 

συνανθρώπους μας που βρίσκουν καταφύγιο στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Έτσι, αποφασίσαμε φέτος να κινήσουμε τις εξής δράσεις: 

# Να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα για ενίσχυση του Εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού», ο οποίος συγκεντρώνει τρόφιμα, για να καλύψει τις ανάγκες τόσο των παιδιών που 

διαμένουν στα σπίτια του Συλλόγου, όσο και των παιδιών και οικογενειών που λαμβάνουν 

υποστηρικτικές υπηρεσίες μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας, λόγω των σοβαρών 

προβλημάτων διαβίωσης που αντιμετωπίζουν. Τα προϊόντα που χρειάζεται το «Χαμόγελο του 

Παιδιού» είναι τα εξής:  

 Συσκευασμένα είδη τροφίμων: γάλα εβαπορέ, ζυμαρικά, κακάο, κρέμες αραβοσίτου, λάδι, ρύζι, 

σάλτσα ντομάτας, μπισκότα, κρουασάν, αλάτι, ξύδι, μπαχαρικά, όσπρια, μέλι, μαρμελάδα, 

μερέντα, πουρέ, δημητριακά, φρυγανιές, βρεφικές κρέμες και βρεφικά γάλατα Νο 1 & 2, 

αλεύρι, ζάχαρη, χυμούς 

 Είδη βρεφικής φροντίδας: πάνες, μωρομάντηλα, σαμπουάν, αφρόλουτρα 

 Είδη προσωπικής φροντίδας: σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες κ.λπ. 

 Είδη υγιεινής: σακούλες απορριμμάτων, μαλακτικά ρούχων, καθαριστικά και απολυμαντικά 

γενικής χρήσης, απορρυπαντικό πλυντηρίου, χλωρίνη κ.λπ. 

 Είδη οικιακής χρήσης: χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, λαδόκολλα, διαφανή 

μεμβράνη 

 

https://arsakeiogt.wordpress.com 

https:// http://arsakeiolykeiothess.blogspot.gr 
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# Να στηρίξουμε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες μας δήλωσαν ότι έχουν 

ανάγκη τα εξής: 

 εσώρουχα (καινούργια – αμεταχείριστα), πιτζάμες (καινούργιες ή μεταχειρισμένες σε καλή 

κατάσταση), παντόφλες (καινούργιες ή μεταχειρισμένες σε καλή κατάσταση) 

 φάρμακα (επισυνάπτεται αρχείο με τη λίστα των αναγκαίων φαρμάκων) 

 

# Να ενισχύσουμε τις δράσεις του Γυναικείου Μορφωτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Ελπίδα», που 

εργάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εκπαίδευσης των μικρών Ρομά στο Δροσερό 

Ξάνθης. Τα δεκαπενταμελή μαθητικά συμβούλια των Σχολείων μας θα συνεδριάσουν και οι ίδιοι οι 

μαθητές θα προτείνουν πώς θέλουν να διατεθεί μέρος των εσόδων από την εορταγορά στους 

συνομηλίκους συμμαθητές τους.  

 

# Να συμβάλουμε στην πρωτοβουλία της ομάδας eTwinning της Β΄ Τάξης του Λυκείου μας, που 

οργανώθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικής σύμπραξης για την αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες με 

θέμα: «Γιορτάζουμε τη Συμπερίληψη» (We Celebrate Inclusion) και σε συνεργασία με τη Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση SolidarityNow, συλλέγοντας γραφική ύλη, είδη χειροτεχνίας και παιδικά 

βιβλία στα Αγγλικά, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των μικρών προσφύγων. 

 

Η συλλογή όλων των παραπάνω ειδών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Σχολείων θα ξεκινήσει την 

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα που θα 

πραγματοποιηθεί η χριστουγεννιάτικη εορταγορά των Σχολείων μας «Νότες Χριστουγέννων», η οποία έχει 

άλλωστε κύριο στόχο της να υποστηρίξει με κάθε τρόπο τις παραπάνω δράσεις. 

 

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμβάλετε στη συγκέντρωση των παραπάνω ειδών, καθώς και στην επιτυχία 

της χριστουγεννιάτικης εορταγοράς με κάθε πρόσφορο τρόπο. Είμαστε βέβαιοι πως και φέτος, όπως έχετε 

ήδη αποδείξει έμπρακτα και σε προηγούμενες δράσεις μας, θα αγκαλιάσετε με την ίδια θέρμη και αγάπη τις 

πρωτοβουλίες μας.  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές. 

 

Τα Μαθητικά Συμβούλια, οι Σύλλογοι Διδασκόντων και οι Διευθύνσεις 

Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης της Φ.Ε.  
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Ανάγκες Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Θεσσαλονίκης 

 

ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ- ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ –SOS - 

Depon syr / Algofren syr / Algofren 400, 600 tbs / Xefo rapid 8mg tbs / Salospir 100mg tbs 

 

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ –SOS- 

Amoxil 1g disp tbs / Amoxil 250mg/5ml pd ora sus / Amoxil 500mg/5ml pd ora sus 

Augmentin 625 tbs / Augmentin 1g tbs / Augmentin 312 mg pd ora sus /Augmentin 457 mg pd ora 

sus  

Ciproxin 500mg 

 

ΚΟΛΛΥΡΙΑ 

Tobrex / Tobradex 

 

ΑΛΟΙΦΕΣ  

Fucidin cr  / Celestoderm Garamycin / Daltarin oral gel 

 

ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ 

Σιμβαστατίνη 20mg και 40mg (lepur) / Aτορβαστατίνη 40mg (atrost) 

 

ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ – ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ- ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ 

Ιρβερσαρτάνη 300mg  tbs (Aprovel) / Ολμεσαρτάνη 20mg και 40 mg tbs  (Olartan) 

Eναλαπρίλη 20mg tbs (Renitec) / Ατενολόλη 25mg tbs (Tenormin) 

Kαρβεδιλόλη 6,25 και 12,5mg tbs (carvepen) / Αμλοδιπίνη 5mg και 10mg caps (amlopen) 

Βισοπρολόλη 5mg και 10mg tabs (concor) / Kιναπρίλη 5mg tbs (accupron)  

Περινδοπρίλη 5mg (coversyl) / Κλοπιδογρέλη 75mg (plavix)  

Νεμπιβολόλη 5mg (lobivon) / Φουροσεμίδη (Lasix) 

 

ΓΑΣΤΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Ομεπραζόλη 20mg (penrazol) / Εσομεπραζόλη 20mg και 40mg (nexium) 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Trofocard max / Calcioral D3 500mg και 1000mg / Daflon / Duphalac / Trachisan  

Lysopaine / Bisolvon / Sinecod 

 

Ταινίες μέτρησης σακχάρου  

 


