
 

Θεσσαλονίκη, 18/09/2018  
 
 
 

 Έκκληση προς τους πολίτες της Θεσσαλονίκης για τη 
συγκέντρωση βρεφικών ειδών. 

 
Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων χρειάζεται για ακόμη μια φορά την 
πολύτιμη συνδρομή των φίλων και όλων των πολιτών της Θεσσαλονίκης τους οποίους καλεί 
να δείξουν για ακόμη μια φορά έμπρακτα την αλληλεγγύη τους βοηθώντας στη συγκέντρωση 
βρεφικών ειδών για την υποστήριξη των προσφύγων που φιλοξενούνται σε δομές της 
οργάνωσής μας στη Θεσσαλονίκη. 

Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη φιλοξενούμε 30 και πλέον οικογένειες 
προσφύγων, οι οποίες έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. Οι 
καθημερινές ανάγκες όλων των παιδιών των οικογενειών αυτών είναι αυξημένες, με 
συνέπεια να συναντάμε σημαντικές δυσκολίες ως προς την υποστήριξή τους.  
 
Για την αποτελεσματική υποστήριξη των αναγκών αυτών των οικογενειών ζητάμε την 
συνδρομή σας και  παραθέτουμε τις ανάγκες τις οποίες χρειάζεται να καλύψουμε: 
 
Βρεφικά Είδη 

1. Μπιμπερό 
2. Μωρομάντηλα 
3. Παιδικές Πάνες Νο 3, 4 και 5     
4. Πάνες βρακάκια No. 1 (2 – 5kg) 
5. Πάνες βρακάκια No. 2 (3 – 6kg) 
6. Πάνες βρακάκια No. 3 (4 – 9kg) 
7. Πάνες βρακάκια No. 4 (7 – 18kg) 
8. Πάνες βρακάκια No. 5 (13 – 27kg) 
9. Πάνες βρακάκια No. 6 (16+ kg) 
10. Πάνες βρακάκια No.7 (15 – 30kg) 
11. Προστατευτική κρέμα συγκάματος 
12. Ροφηματα γάλακτος σε σκόνη No.1 400gr 
13. Ροφήματα γάλακτος σε σκόνη No.2 800gr 
14. Ροφήματα γάλακτος σε σκόνη No.3 400gr (nativa) 
15. Ψαλιδάκι νυχιών παιδικό 
16. Σαμπουάν παιδικό 
17. Σαμπουαν – Αφρόλουτρο παιδικό 



 

18. Σαπούνι παιδικό 
19. Σπόγγος παιδικός 
20. Γάζες αποστειρωμένες 
21. Μπουκάλια οινόπνευμα λευκό 

Βρεφική Ενδυμασία & Λευκά Είδη 

1. Φορμάκια 
2. Φανελάκια 
3. Καλτσάκια 
4. Κουβερτούλες 
5. Πετσετούλες 
 
Η ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.Υ.Ν. βασίσθηκε πολλές φορές την ευαισθησία και την υποστήριξη των 
εθελοντών, φίλων και συμπολιτών μας στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα και είμαστε 
βέβαιοι ότι θα δείξουν για ακόμη μια φορά αυτή την αλληλεγγύη. 
 
Για αυτό και σας ευχαριστούμε όλους θερμά προκαταβολικά. 

 
Με εκτίμηση,  

Για την ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.Υ.Ν. 
 
 
 
 

Νικόλαος Πολιτίδης 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
Γραφείου Θεσσαλονίκης 

 

 

Σημεία παράδοσης της βοήθειας μπορούν να είναι οι εξής δομές της οργάνωσής μας: 

Συν-ΠΡΑΞΗ: Τράπεζα συλλογής και διάθεσης ειδών καθημερινής χρήσης 
Κατάστημα: Βενιζέλου 70, 54631 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2315504301, email: arsis.simpraxis@gmail.com 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Βίκυ Ρουσιάδου 

Αποθήκη 15, Λιμάνι Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.), Τηλ: 6934863689, email: arsis.limani@gmail.com 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Φάνης Καλαϊτζίδης 
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