
   
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ – ΧΟΛΕΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

Τπό τθν Αιγίδα τθσ Α.Ε. του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ   

Κυρίου Προκοπίου Παυλοποφλου 

      

 Ακινα,  18/10/2017 

 

το πλαίςιο τθσ δράςθσ  «ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ - ΧΟΛΕΙΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και με αφορμι 

τη Σχολική Ημζρα Εθελοντή Αιμοδότη και Εθελοντή Δότη Αιμοποιητικών Κυττάρων το Δ.. 

τθσ Ε.Λ.Μ.Ε. Προτφπων Πειραματικϊν χολείων και το χολείο (Γυμνάςιο με Λυκειακζσ 

τάξεισ) ςτα νοςοκομεία Παίδων Αγία οφία και Α.& Π. Κυριακοφ και με τθν αρωγι 

υλλόγων Γονζων και Κθδεμόνων των Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων 

διοργανϊνουν για δεφτερθ χρονιά θμερίδα  με κζμα «ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ - ΧΟΛΕΙΟ -

ΚΟΙΝΩΝΙΑ» το άββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 – 13:30 ςτο Εκνικό Ιςτορικό 

Μουςείο, αίκουςα ςυνεδριάςεων του Μεγάρου τθσ Παλαιάσ Βουλισ   (Πλατεία 

Κολοκοτρϊνθ, ταδίου 13, Ακινα).  

Η θμερίδα ζχει τθ ςτιριξθ τθσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνών, τθσ  Διοικοφςασ 

Επιτροπισ των Προτφπων και Πειραματικών χολείων,  του υλλόγου «ΟΡΑΜΑ 

ΕΛΠΙΔΑ», Σράπεηα Εκελοντών Δοτών Μυελοφ των Οςτών και του Εκνικοφ Ιςτορικοφ 

Μουςείου και  αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ του ρόλου που μπορεί να διαδραματίςει το 

Δθμόςιο χολείο ςτθν προςζλκυςθ νζων εκελοντϊν αιμοδοτϊν και ςτθ μετάγγιςθ ςτθ 

νζα γενιά τθσ ιδζασ του Εκελοντιςμοφ. Επιδιϊκεται επίςθσ θ διατφπωςθ και ανταλλαγι 

απόψεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων και των εκπροςϊπων των 

εμπλεκόμενων φορζων (τοπικι αυτοδιοίκθςθ, εκκλθςία, ςφλλογοι γονζων, κ.ά.), ϊςτε οι 

παραπάνω δράςεισ  να ζχουν τθ μεγαλφτερθ δυνατι ανταπόκριςθ ςτθν κοινωνία. 

Η δράςθ «ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ - ΧΟΛΕΙΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  ξεκίνθςε το ςχολικό  ζτοσ 

2016-2017  με πρωτοβουλία  τθσ Ε.Λ.Μ.Ε. Προτφπων Πειραματικϊν χολείων και του 

Γυμνάςιου με Λυκειακζσ τάξεισ του Nοςοκομείου Παίδων «Αγία οφία» ςε ςυνεργαςία 

με Πρότυπα και Πειραματικά χολεία και τθ ςτιριξθ του υλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ», 

Σράπεηα Εκελοντϊν Δοτϊν Μυελοφ των Οςτϊν. Η δράςθ αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο του 

υμφϊνου υνεργαςίασ που υπογράφτθκε τθν Σετάρτθ 21 Μαΐου 2014 από το 

Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, τον φλλογο Φίλων Παιδιϊν με 

καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και τον φλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ» για τθ κζςπιςθ Ημζρασ 

Αφιερωμζνησ ςτον Εθελοντιςμό για την Αιμοδοςία και τη Δωρεά Μυελοφ των Οςτών.  

Η  δράςθ τζκθκε υπό τθν Αιγίδα τθσ Α.Ε. του Προζδρου τθσ Ελλθνικισ 

Δθμοκρατίασ Κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου τθσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, τθσ 

Διοικοφςασ Επιτροπισ των Προτφπων και Πειραματικϊν χολείων  (Δ.Ε.Π.Π..) και είχε τθ 

ςτιριξθ του υλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ», Σράπεηα Εκελοντϊν Δοτϊν Μυελοφ των 

Οςτϊν.   

κοπόσ τθσ δράςθσ είναι να ενθμερϊςει και να ευαιςκθτοποιιςει τουσ μακθτζσ 

και τα μζλθ του ςχολικοφ, οικογενειακοφ, ςυγγενικοφ και φιλικοφ τουσ περιβάλλοντοσ με 



τθν αρωγι των εκπαιδευτικϊν και ειδικϊν επιςτθμόνων για κζματα που αφοροφν ςτον 

εκελοντιςμό και ςτθν αλλθλεγγφθ. Σελικόσ ςτόχοσ είναι θ αφξθςθ του αρικμοφ των 

εκελοντϊν δοτϊν αιμοποιθτικϊν κυττάρων ςτθ χϊρα μασ, ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί θ 

πικανότθτα εφρεςθσ μοςχεφματοσ για τθ ςωτθρία των παςχόντων ςυνανκρϊπων μασ 

πάντα μζςα από τθν καλλιζργεια τθσ ανιδιοτελοφσ προςφοράσ προσ τον ςυνάνκρωπο και 

του εκελοντικοφ πνεφματοσ. τθ ςυνζχεια οι μακθτζσ, αφοφ πρϊτα οι ίδιοι ενθμερωκοφν 

και κατανοιςουν τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτθ μεταμόςχευςθ μυελοφ των οςτϊν κα 

διαδϊςουν το μινυμα ςτθν ευρφτερθ κοινωνία. 

H Οργανωτικι Επιτροπι 

Για περιςςότερεσ  πληροφορίεσ:  

Λαμπρινή Παπατςίμπα, Εκ/κοσ, Πρόεδροσ ΔΣ ΕΛΜΕ ΠΠΣ,  τηλ: 6908732251.  

Αγγελική Χαραλαμποποφλου, Εκ/κοσ, Δ/ντρια του Γυμν. με Λ.Τ. των ν. Παίδων, τηλ.:6979178188 

Σπφροσ Λιγουδιςτιανόσ, Αντιπρόεδροσ Συλλόγου γονζων Π.Σ.Π.Α., τηλ. 6956301745 

 

 

  


