Χριστουγεννιάτικες Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις στη Λιλιπούπολη !!!
«… Όταν έστω ένα και μόνο παιδί στερείται τα δικαιώματά του, τότε ακυρώνεται η έννοια
‘’Δικαιώματα του ανθρώπου’’.
Τα παιδιά χρειάζονται την αγάπη μας και τη φροντίδα μας όχι μόνο την παγκόσμια ημέρα του παιδιού, στις 11
Δεκεμβρίου, αλλά όλες τις μέρες του χρόνου …»! Υπάρχουν παιδιά τα οποία στερούνται των δικαιωμάτων τους,
στα οποία είναι ζωγραφισμένη η θλίψη στα ματάκια τους και για τα οποία η Λιλιπούπολη επιμένει να τα στηρίζει με
οποιοδήποτε δυνατό τρόπο.
Εδώ και 14 συναπτά έτη το Χριστουγεννιάτικο Bazaar έχει καθιερωθεί ως ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός
θεσμός του σχολείου μας. Και αυτή τη χρονιά, θα πραγματοποιηθούν πλήθος εκδηλώσεων στο χώρο μας που θα
λειτουργήσουν παράλληλα:
Χριστουγεννιάτικη Αγορά
Γωνιά Προσφοράς Βιβλίου
Συγκέντρωση και Διανομή Καπακιών
Προσφορά Μαλλιών για Κατασκευή Περούκας”
Συγκέντρωση Ειδών Πρώτης Ανάγκης
Φέτος στηρίζουμε:


το Σύλλογο «Χαμόγελο του παιδιού»,



τον

Πανελλήνιο

Σύλλογο

«Πρόληψης

και

Συμπαράστασης

Ανήλικων

θυμάτων

τροχαίων

ατυχημάτων»,





το Σύλλογο «Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις ΄΄Πίστη΄΄»,



το Κοινωνικό Παντοπωλείο/Συσσίτιο/Φαρμακείο του Δήμου Ιλίου,



Οικογένειες που έχουν την ανάγκη μας, καθώς και



τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΄΄Άλμα Ζωής΄΄
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε το 1995 από τον 10χρονο Ανδρέα Γιαννόπουλο, ο οποίος λίγο πριν
φύγει από τη ζωή εξέφρασε στο ημερολόγιό του την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας σύλλογος για να έχουν όλα
τα παιδιά όσα ο ίδιος είχε απλόχερα: αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον, σεβασμό. Το όνειρο του 10χρονου Ανδρέα
έγινε πραγματικότητα και σήμερα ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έχοντας αναγνωριστεί διεθνώς, με
όραμα: το Χαμόγελο κάθε παιδιού, υλοποιεί πανελλαδικά, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα,
αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση συγκεκριμένων φαινομένων που
απειλούν τα παιδιά. Μέχρι σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει περισσότερα από 1.200.000 παιδιά
και τις οικογένειές τους. Παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας, Παιδιά θύματα Εξαφάνισης, Παιδιά με προβλήματα
Υγείας, Παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, έχουν βρει λύση.



Ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ», ιδρύθηκε το 1998 από άτομα ευαισθητοποιημένα στα τροχαία ατυχήματα. Στα χρόνια
δημιουργίας του, αγωνίζεται και προσπαθεί να μάθει στα παιδιά μας την σωστή κυκλοφοριακή αγωγή και την
χρησιμότητα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που
στηρίζεται κυρίως στην εθελοντική βοήθεια των μελών του.



Ο Σύλλογος ΄΄Πίστη΄΄ ιδρύθηκε το 1993 από τους ίδιους τους γονείς παιδιών που νοσούσαν με νεοπλασματικές
ασθένειες και θέλησαν από κοινού να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και το μέλλον με Πίστη. Μέσα από τη
λειτουργία της η ΄΄Πίστη΄΄, επιδιώκει την ψυχική και οικονομική στήριξη των οικογενειών που πάσχει από
καρκίνο, καθώς και την υποστήριξη του έργου των ιατρών και του λοιπού προσωπικού των Αιματολογικών –
Ογκολογικών Κλινικών και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Ο καθένας από εμάς μπορεί
εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα να γίνει δότης μυελού των οστών και να σώσει μια μικρή αθώα
ψυχούλα. (Οδηγίες μπορείτε να ζητήσετε από τη γραμματεία του σχολείου μας)

Οι εθελοντές των παραπάνω οργανισμών, καθώς και χορηγοί έχουν κατασκευάσει
χριστουγεννιάτικα είδη για μικρούς και μεγάλους τα οποία θα διαθέσουν στη
Χριστουγεννιάτικη Αγορά του σχολείου μας.


Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια του μικρού Έκτορα, μαθητή του Νηπιαγωγείου μας, που με
χαρά προσέφεραν είδη από την επιχείρησή τους προς πώληση για την ενίσχυση του Συλλόγου Χαμόγελου του
Παιδιού.



Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΄΄Άλμα Ζωής΄΄ καλεί τις γυναίκες να χαρίσουν λίγη από
τη δύναμή τους σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Εμείς στη Λιλιπούπολη, καλούμε τις μαθήτριές
μας και τις μαμάδες τους να κόψουν και να δωρίσουν τα μαλλιά τους για την επιδότηση περουκών σε γυναίκες
που το έχουν ανάγκη. Μαθήτρια του σχολείου μας, μάκρυνε και έκοψε τα μαλλιά της γι αυτό το σκοπό.

Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα Μελίνα μας !!!
Μπράβο για την τολμηρή πράξη σου!!!
(Οι προδιαγραφές για να κόψετε τα μαλλιά σας είναι απλές. -Μαλλιά μεγαλύτερα από 20cm, χωρίς χημική
επεξεργασία (π.χ. βαφές)- Όσοι επιθυμείτε να προσφέρετε τα μαλλιά σας, δίνοντας χαρά σε όσους υποφέρουν,
παρακαλούμε απευθυνθείτε στη γραμματεία του σχολείου.)


Στην προσπάθειά μας να συνδυάσουμε τη γνώση με το μοίρασμα και την προσφορά στο συνάνθρωπο, θα
διοργανώσουμε τη «Γωνιά Προσφοράς Βιβλίου». Όσοι από εσάς επιθυμείτε, θα έχετε τη δυνατότητα να
φέρετε μεταχειρισμένα και καλοδιατηρημένα βιβλία για όλες τις ηλικίες (Βρεφικά, Παιδικά, Ενηλίκων,
Μουσικά, Θεματικές Εγκυκλοπαίδειες κ.α.) τα οποία θα έχετε ήδη επιλέξει και αποστείλει έως τις 6/12 (θα λάβετε
απαντητικό σημείωμα) για να τα προσφέρετε προς πώληση σε όλους τους επισκέπτες του σχολείου μας έναντι
συμβολικού ποσού, τα έσοδα των οποίων θα δοθούν ως δωρεά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Ιλίου. Φυσικά, θα μπορείτε να αποκτήσετε άλλα βιβλία και εσείς…



Σας ενημερώνουμε ότι καταφέραμε από το καλοκαίρι έως σήμερα να συγκεντρώσουμε 35 σακούλες κήπου με
καπάκια τα οποία σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου θα τα παραδώσουμε στον ειδικά διαμορφωμένο
χώρο ΄΄Πράσινο Σπίτι΄΄, προκειμένου να αγοραστεί αμαξίδιο για άτομο που χρήζει τέτοιας ανάγκης. Η
Λιλιπούπολη θα συνεχίσει να συγκεντρώνει πλαστικά καπάκια από νερό, αναψυκτικά, γάλατα και χυμούς στην
προσπάθειά της να βοηθήσει περισσότερο κόσμο. Ευχαριστούμε όλους ΕΣΑΣ τους γονείς, τα παιδιά μας και
τους συνεργάτες του σχολείου που συμμετέχουν ενεργά στη δράση αυτή!



Επίσης, έως και τις 10/12 θα συγκεντρώνουμε στη Λιλιπούπολη, τα συγκεκριμένα είδη πρώτης ανάγκης, τα
οποία θα διατεθούν στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο/Συσσίτιο/Φαρμακείο του Δήμου Ιλίου» αλλά και σε
άπορες οικογένειες.


Φάρμακα



Τρόφιμα



Είδη προσωπικής υγιεινής



Ρούχα

Όλοι μαζί προσφέρουμε
Πολλά θα καταφέρουμε!!!

