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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Η Ε.Λ.Μ.Ε. Προτφπων Πειραματικϊν χολείων (Π.Π..) ςε ςυνεργαςία με Πρότυπα και 

Πειραματικά χολεία, το χολείο (Γυμνάςιο με Λυκειακζσ τάξεισ) ςτα Νοςοκομεία Παίδων με τθ 

ςτιριξθ τθσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ των Προτφπων και 

Πειραματικϊν χολείων (Δ.Ε.Π.Π..) και του υλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ», Σράπεηα Εκελοντϊν Δοτϊν 

Μυελοφ των Οςτϊν διοργανϊνουν για τo ςχολικό ζτοσ 2016-2017 δράςθ με τίτλο «ΧΟΛΕΙΟ-

ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ».  

τόχοσ τθσ δράςθσ είναι να προτρζψει τουσ μακθτζσ να ςκεφτοφν και να ςυηθτιςουν με τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ τθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτθν 

εκελοντικι προςφορά. Κάκε ςχολείο κα οργανϊςει εκδιλωςθ ςτθν οποία οι μακθτζσ και οι 

επιςτιμονεσ που ςυνεργάςτθκαν κα ενθμερώςουν τθν τοπικι κοινωνία και μακθτζσ από όμορα 

ςχολεία για τθν απλι διαδικαςία με τθν οποία μπορεί κάκε νζοσ άνκρωποσ, από 18 ωσ 45 ετϊν, να 

γίνει εκελοντισ δότθσ αιμοποιθτικών κυττάρων με τελικό ςτόχο τθν προςζλκυςθ νζων εκελοντών 

αιμοδοτών και τθ μετάγγιςθ ςτθ νζα γενιά τθσ ιδζασ του Εκελοντιςμοφ.  

Η δράςθ κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του υμφϊνου υνεργαςίασ που υπζγραψαν τθν 

Σετάρτθ 21/5/2014 το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ο φλλογοσ Φίλων Παιδιϊν 

με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και ο φλλογοσ «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ» για τθ κζςπιςθ Ημζρασ Αφιερωμζνθσ ςτον 

Εκελοντιςμό για τθν Αιμοδοςία και το Μυελό των Οςτών. Μάλιςτα, με πρωτοβουλία του 

Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, κεςπίςτθκε για τα ςχολεία θ 7θ Νοεμβρίου ωσ η 

Σχολική Ημζρα Εθελοντή Αιμοδότη και Εθελοντή Δότη Αιμοποιητικών Κυττάρων. 

το πλαίςιο τθσ παραπάνω δράςθσ και με αφορμι τη Σχολική Ημζρα Εθελοντή Αιμοδότη και 

Εθελοντή Δότη Αιμοποιητικών Κυττάρων το Δ.. τθσ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.. και το χολείο (Γυμνάςιο με 

Λυκειακζσ τάξεισ) ςτα νοςοκομεία Παίδων Αγία οφία και Α.&Π. Κυριακοφ οργανϊνουν θμερίδα το 

άββατο 5 Νοεμβρίου 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 Δ.Ε.Π.Π.., 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.α.) ϊςτε θ παραπάνω δράςθ να ζχει τθ μεγαλφτερθ 

δυνατι ανταπόκριςθ ςτθν κοινωνία. 

H Οργανωτικι Επιτροπι 
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