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Θερραλξμίκη, Τεςάοςη 28 Νξεμβοίξσ 2018 

 

ΘΕΜΑ: Κξιμχμικέπ ποχςξβξσλίεπ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ και Λσκείξσ Θερραλξμίκηπ εμόφει ςηπ 
υοιρςξσγεμμιάςικηπ εξοςαγξοάπ «Νόςεπ Χοιρςξσγέμμχμ» 

 

Αγαπηςξί γξμείπ, 
ςα Αοράκεια Συξλεία Θερραλξμίκηπ, ρυξλεία αμξιυςά ρςημ κξιμχμία και ρςιπ αμάγκεπ ςηπ, 
αμαλαμβάμξσμ κάθε υοόμξ ποχςξβξσλίεπ με κξιμχμική αματξοά, ρςιπ ξπξίεπ ξι μαθηςέπ και ξι 
ξικξγέμειέπ ςξσπ αμςαπξκοίμξμςαι πάμςα επιδεικμύξμςαπ ςημ αμάλξγη εσαιρθηρία. Εμόφει ςχμ 
τεςιμώμ εξοςώμ ςχμ Χοιρςξσγέμμχμ, απξταρίραμε μα ρςηοίνξσμε –ρσγκεμςοώμξμςαπ είδη ποώςηπ 
αμάγκηπ και υοήμαςα– ρσμαμθοώπξσπ μαπ πξσ βοίρκξμςαι ρε αμάγκη. Δίμξσμε ποξςεοαιόςηςα ρςα 
παιδιά πξσ υοειάζξμςαι ςη ρσμπαοάρςαρή μαπ, σπξρςηοίζξμςαπ ςξ «Χαμόγελξ ςξσ Παιδιξύ», ςξμ 
Σύλλξγξ Σσμδοόμξσ Down Ελλάδξπ, ςξ Ελλημικό Παιδικό Χχοιό ρςξ Φίλσοξ και ςη Σσμτχμική 
Οουήρςοα Νέχμ Ελλάδξπ (ΣΟΝΕ). Έςρι, απξταρίραμε τέςξπ μα κιμήρξσμε ςιπ ενήπ δοάρειπ: 

Ι. Να αμςαπξκοιθξύμε ρςξ κάλερμα για εμίρυσρη ςξσ Εθελξμςικξύ Οογαμιρμξύ «Τξ Χαμόγελξ ςξσ 
Παιδιξύ», ξ ξπξίξπ ρσγκεμςοώμει ςοότιμα, για μα καλύφει ςιπ αμάγκεπ ςόρξ ςχμ παιδιώμ πξσ 
διαμέμξσμ ρςα ρπίςια ςξσ Σσλλόγξσ, όρξ και ςχμ ξικξγεμειώμ πξσ λαμβάμξσμ σπξρςηοικςικέπ 
σπηοερίεπ μέρχ ςχμ Κέμςοχμ Σςήοινηπ Παιδιξύ και Οικξγέμειαπ, λόγχ ςχμ ρξβαοώμ ποξβλημάςχμ 
διαβίχρηπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ. Τα ποξψόμςα πξσ υοειάζεςαι ςξ «Χαμόγελξ ςξσ Παιδιξύ» είμαι ςα ενήπ: 

 Σσρκεσαρμέμα είδη ςοξτίμχμ: γάλα εβαπξοέ, ζσμαοικά, κακάξ, κοέμεπ αοαβξρίςξσ, λάδι, 
ούζι, ράλςρα μςξμάςαπ, μπιρκόςα, κοξσαράμ, αλάςι, νύδι, μπαυαοικά, όρποια, μέλι, μαομελάδα, 
μεοέμςα, πξσοέ, δημηςοιακά, τοσγαμιέπ, βοετικέπ κοέμεπ και βοετικά γάλαςα Νξ 1 & 2, 
αλεύοι, ζάυαοη, υσμξύπ 

 Είδη βοετικήπ τοξμςίδαπ: πάμεπ, μχοξμάμςηλα, ραμπξσάμ, ατοόλξσςοα 
 Είδη ποξρχπικήπ τοξμςίδαπ: ραμπξσάμ, ατοόλξσςοα, ξδξμςόκοεμεπ, ξδξμςόβξσοςρεπ κ.λπ. 
 Είδη σγιειμήπ: ρακξύλεπ απξοοιμμάςχμ, μαλακςικά οξύυχμ, καθαοιρςικά και απξλσμαμςικά 

γεμικήπ υοήρηπ, απξοοσπαμςικό πλσμςηοίξσ, υλχοίμη κ.λπ. 
 Είδη ξικιακήπ υοήρηπ: υαοςί σγείαπ, υαοςί κξσζίμαπ, υαοςξπεςρέςεπ, λαδόκξλλα, διαταμή 

μεμβοάμη κ.λπ. 

ΙΙ. Να ρςηοίνξσμε ςξ Χοιρςξσγεμμιάςικξ Bazaar αγάπηπ ςηπ Σσμτχμικήπ Οουήρςοαπ Νέχμ Ελλάδξπ 
(ΣΟΝΕ) και ςξσ Σσλλόγξσ Σσμδοόμξσ Down Ελλάδξπ, πξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρςημ Εςαιοεία 
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Μακεδξμικώμ Σπξσδώμ (Αίθξσρα Διαλένεχμ) ςημ Κσοιακή 9 Δεκεμβοίξσ 2018 από ςιπ 10 ςξ ποχί 
έχπ ςιπ 10 ςξ βοάδσ. Τα είδη πξσ ζήςηραμ ξι δύξ τξοείπ μα ποξρτέοξσμε είμαι ςα ενήπ: 

 Χειοξπξίηςεπ καςαρκεσέπ 
 Stock εμπξοεύμαςα 
 Αμςικείμεμα ςα ξπξία είμαι ρε καλή καςάρςαρη 
 Γσαλικά, κξσζιμικά και ξικιακά είδη 
 Υπξδήμαςα και εμδύμαςα 
 Χοιρςξσγεμμιάςικα είδη και ρςξλίδια 
 Συξλικά είδη 

ΙΙΙ. Να εμιρυύρξσμε ςξ Ελλημικό Παιδικό Χχοιό ρςξ Φίλσοξ, έμα Σχμαςείξ μη κεοδξρκξπικξύ 
υαοακςήοα, πξσ ρκξπόπ ςξσ είμαι η μόμιμη και μακοξυοόμια παοξυή τοξμςίδαπ, μόοτχρηπ, ρςέγηπ 
και φσυξλξγικήπ ρςήοινηπ ρε παιδιά, ςχμ ξπξίχμ ξι γξμείπ είςε δεμ σπάουξσμ πλέξμ ρςη ζχή είςε 
δεμ μπξοξύμ μα διαςηοήρξσμ ςημ εσθύμη ςηπ γξμικήπ μέοιμμαπ για διάτξοξσπ λόγξσπ. Τα είδη πξσ 
έυει άμερη αμάγκη ςξ Ελλημικό Παιδικό Χχοιό ρςξ Φίλσοξ είμαι ςα ενήπ: 

 Σσρκεσαρμέμα είδη ςοξτίμχμ: γάλα εβαπξοέ, ζαυαοξύυξ γάλα, αλεύοι, τάοιμ-απ, άμθξπ 
αοαβξρίςξσ, μπιρκόςα, νύδι, μπαυαοικά, μαομελάδα, μεοέμςα, δημηςοιακά, ζάυαοη, υσμξύπ κ.λπ. 

 Είδη ποξρχπικήπ τοξμςίδαπ: ραμπξσάμ, ατοόλξσςοα, μαλακςική κοέμα μαλλιώμ, απξρμηςικά, 
νσοατάκια κ.λπ. 

 Είδη σγιειμήπ: ρακξύλεπ απξοοιμμάςχμ και ςοξτίμχμ, μαλακςικά οξύυχμ, καθαοιρςικά και 
απξλσμαμςικά γεμικήπ υοήρηπ, απξοοσπαμςικό πλσμςηοίξσ και μαλακςικό, υλχοίμη, σγοό 
πιάςχμ κ.λπ. 

 Είδη ξικιακήπ υοήρηπ: υαοςί σγείαπ, υαοςί κξσζίμαπ, υαοςξπεςρέςεπ, λαδόκξλλα, διαταμή 
μεμβοάμη κ.λπ. 

 Είδη οξσυιρμξύ: κξοιςρίρςικα ερώοξσυα (από Νξ 4 έχπ και L), καλςρόμ λεσκό και εκοξύ, 
παμςότλεπ (Νξ 24-45), αθληςικέπ τόομεπ, πιςζάμεπ (από Νξ4 έχπ ΧL)  
 

Επίρηπ, ρσγκεμςοώμξσμε βιβλία, καιμξύογια ή μεςαυειοιρμέμα ρε καλή καςάρςαρη, για μα πξσληθξύμ 
ρςη δική μαπ Χοιρςξσγεμμιάςικη εξοςαγξοά «Νόςεπ Χοιρςξσγέμμχμ», ςημ Κσοιακή 16 Δεκεμβοίξσ. Τα 
έρξδα θα διαςεθξύμ, όπχπ κάθε υοόμξ, ρε τιλαμθοχπικξύπ ρκξπξύπ. Τα βιβλία και ςα αμςικείμεμα 
για ςξ Χοιρςξσγεμμιάςικξ Bazaar αγάπηπ ςηπ ΣΟΝΕ και ςξσ Σσλλόγξσ Σσμδοόμξσ Down Ελλάδξπ θα 
ποέπει μα ρσγκεμςοχθξύμ έχπ ςημ Παοαρκεσή 7 Δεκεμβοίξσ, εμώ η καςαληκςική ημεοξμημία για ςη 
ρσγκέμςοχρη ςχμ ειδώμ για ςξ «Χαμόγελξ ςξσ Παιδιξύ» και ςξ Ελλημικό Παιδικό Χχοιό ρςξ Φίλσοξ 
είμαι η Κσοιακή 16 Δεκεμβοίξσ. Η ρσλλξγή όλχμ ςχμ παοαπάμχ ειδώμ ρε ειδικά διαμξοτχμέμξσπ 
υώοξσπ ςχμ Συξλείχμ θα νεκιμήρει ςημ Παοαρκεσή 30 Νξεμβοίξσ 2018. 

Σαπ ποξρκαλξύμε λξιπόμ μα ρσμβάλεςε ρςη ρσγκέμςοχρη ςχμ παοαπάμχ ειδώμ, καθώπ και ρςημ 
επιςσυία ςηπ υοιρςξσγεμμιάςικηπ εξοςαγξοάπ «Νόςεπ Χοιρςξσγέμμχμ» με κάθε ποόρτξοξ ςοόπξ. 
Είμαρςε βέβαιξι πχπ και τέςξπ, όπχπ έυεςε ήδη απξδείνει έμποακςα και ρε ποξηγξύμεμεπ δοάρειπ 
μαπ, θα αγκαλιάρεςε με ςημ ίδια θέομη και αγάπη ςιπ ποχςξβξσλίεπ μαπ. 

Σαπ εσυαοιρςξύμε πξλύ για ςη ρσμεογαρία και ςημ αμςαπόκοιρη. 

 

Τα Μαθηςικά Σσμβξύλια, ξι Σύλλξγξι Διδαρκόμςχμ και ξι Διεσθύμρειπ 
Αορακείξσ Γσμμαρίξσ και Λσκείξσ Θερραλξμίκηπ ςηπ Φ.Ε. 


