
 

        22 Φεβξνπαξίνπ 2018 

 

Πξνο: Πξνέδξνπο & Δθπξόζσπνπο .Γ. Γεκ. ρνι. πόιεο & επαξρίαο Λεκεζνύ 

 

        Αγαπεηνί/έο Φίινη/εο, 

 

Ζ Ομοζπονδία σνδέζμων Γονέων και Κηδεμόνων Γημοηικών τολείων Πόλης και Δπαρτίας Λεμεζού θαη ε 

ΠΟΔΓ Λεμεζού, ζε ζπλεξγαζία κε ην ύλδεζκν Γνλέσλ ηνπ ΗΣ' Γεκνηηθνύ ρνιείνπ «ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΤ 

ΒΛΑΥΟΤ», ζαο πξνζθαινύλ λα ελώζνπκε θαη λα ελδπλακώζνπκε ηελ εζεινληηθή καο πξνζθνξά, κε ηελ πξνζθνξά 

αίκαηνο. Ζ αηκνδνζία ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 04 Μαξηίνπ 2018 ζηελ αίζνπζα θαηερεηηθώλ εθδειώζεσλ απέλαληη από 

ηελ εθθιεζία Αγ. Βαξβάξαο Εαθαθίνπ κεηά ην πέξαο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο. 

ηόρνο θαη ησλ δύν Οξγαλώζεσλ είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο θνηλήο Σξάπεδαο Αίκαηνο κέζα από ηελ νπνία 

εμππεξεηνύληαη παηδηά, γνλείο, ζπλάδειθνη θαη ζπλάλζξσπνη καο νη νπνίνη ην έρνπλ αλάγθε. Ζ αηκνδνζία είλαη εηο 

κλήκε θαη ηηκή ηνπ αείκλεζηνπ Πνιύθαξπνπ Βιάρνπ. 

Γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο εθδήισζεο ζάο παξαθαινύκε όπσο: 

>  Γοθεί ζε κάθε παιδί και εκπαιδεσηικό ηοσ ζτολείοσ ζας αληίγξαθν ηεο «Πξόζθιεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε 

αηκνδνζία». Γηα εμνηθνλόκεζε ραξηηνύ εηνηκάζακε ηελ πξόζθιεζε ζε κηζό θύιιν ραξηηνύ Α4. 

>  Μαο απνζηείιεηε, κέρξη ηελ Πέκπηε 01 Μαξηίνπ 2018, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε osgdel@cytanet.com.cy 

ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ησλ αηκνδνηώλ. 

αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ζαο. 

Με ηελ επθαηξία ζαο επρόκαζηε ΚΑΛΖ ΥΡΟΝΗΑ, πάληα κε ΑΓΑΠΖ, ΤΓΔΗΑ θαη ΔΤΣΤΥΗΑ. 

Με εθηίκεζε, 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ                                             ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΔΓ ΛΔΜΔΟΤ 

ωηήρης Υριζηοθή                                                                                     Ανηώνης Βραζίδας 
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ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΑΗΜΟΓΟΗΑ 

 

Ζ Ομοζπονδία σνδέζμων Γονέων και Κηδεμόνων Γημοηικών τολείων Πόλης και Δπαρτίας Λεμεζού θαη ε 
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ΒΛΑΥΟΤ», ζαο πξνζθαινύλ λα ελώζνπκε θαη λα ελδπλακώζνπκε ηελ εζεινληηθή καο πξνζθνξά, κε ηελ πξνζθνξά 

αίκαηνο. ηόρνο θαη ησλ δύν Οξγαλώζεσλ είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο θνηλήο Σξάπεδαο Αίκαηνο κέζα από ηελ νπνία 

εμππεξεηνύληαη παηδηά, γνλείο, ζπλάδειθνη θαη ζπλάλζξσπνη καο νη νπνίνη ην έρνπλ αλάγθε. Ζ αηκνδνζία είλαη εηο 

κλήκε θαη ηηκή ηνπ αείκλεζηνπ Πνιύθαξπνπ Βιάρνπ. 

 

Ζ θαζηεξσκέλε πξνζθνξά αίκαηνο ζα δηεμαρζεί ηελ Κσριακή 04 Μαρηίοσ 2018 ζηην αίθοσζα καηητηηικών 

εκδηλώζεων απένανηι από ηην εκκληζία Αγ. Βαρβάρας Εακακίοσ μεηά ηο πέρας ηης Θείας Λειηοσργίας. Όπνηνο 

ελδηαθέξεηαη λα δειώζεη ζπκκεηνρή, παξαθαινύκε όπσο ζπκπιεξώζεη ηελ παξαθάησ δήισζε θαη λα ηελ επηζηξέςεη 

ζην ζρνιείν ηνπ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε 01 Μαξηίνπ 2018. 

 

ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΑΗΜΟΓΟΗΑ 

 

Ολνκαηεπώλπκν: .................................................................... ρνιείν: .....................................................................  

Σει. Δπηθνηλσλίαο: .......................................  

Τπνγξαθή: ....................................................  
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ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΑΗΜΟΓΟΗΑ 
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