
 

        23 Ιανουαρίου 2017 

 

Προς: Προέδρους & Εκπρόσωπους Σ.Γ. Δημ.Σχολ. πόλης & επαρχίας Λεμεσού 

 

        Αγαπητοί/ές Φίλοι/ες, 

 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού και η 

ΠΟΕΔ Λεμεσού, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων του ΙΣΤ' Δημοτικού Σχολείου Ζακακίου, σας προσκαλούν να 

ενώσουμε και να ενδυναμώσουμε την εθελοντική μας προσφορά, με την προσφορά αίματος. Η αιμοδοσία θα γίνει την 

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 στην αίθουσα κατηχητικών εκδηλώσεων απέναντι από την εκκλησία Αγ. Βαρβάρας 

Ζακακίου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. 

Στόχος και των δύο Οργανώσεων είναι η ενδυνάμωση της κοινής Τράπεζας Αίματος μέσα από την οποία εξυπηρετούνται 

παιδιά, γονείς, συνάδελφοι και συνάνθρωποι μας οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Η αιμοδοσία είναι εις μνήμη και τιμή του 

αείμνηστου Πολύκαρπου Βλάχου. 

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης σας παρακαλούμε όπως: 

>  Δοθεί σε κάθε παιδί και εκπαιδευτικό του σχολείου σας αντίγραφο της «Πρόσκλησης για συμμετοχή σε 

αιμοδοσία». Για εξοικονόμηση χαρτιού ετοιμάσαμε την πρόσκληση σε μισό φύλλο χαρτιού Α4. 

>  Μας αποστείλετε, μέχρι την Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

osgdel@cytanet.com.cy το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου των αιμοδοτών. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας. 

Με την ευκαιρία σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, πάντα με ΑΓΑΠΗ, ΥΓΕΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ. 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ                                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΕΔ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Σωτήρης Χριστοφή                                                                                        Μαρίνος Καραγιώργης 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού και η 

ΠΟΕΔ Λεμεσού, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων του ΙΣΤ' Δημοτικού Σχολείου Ζακακίου, σας προσκαλούν να 

ενώσουμε και να ενδυναμώσουμε την εθελοντική μας προσφορά, με την προσφορά αίματος. Στόχος και των δύο 

Οργανώσεων είναι η ενδυνάμωση της κοινής Τράπεζας Αίματος μέσα από την οποία εξυπηρετούνται παιδιά, γονείς, 

συνάδελφοι και συνάνθρωποι μας οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Η αιμοδοσία είναι εις μνήμη και τιμή του αείμνηστου 

Πολύκαρπου Βλάχου. 

 

Η καθιερωμένη προσφορά αίματος θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 στην αίθουσα κατηχητικών 

εκδηλώσεων απέναντι από την εκκλησία Αγ. Βαρβάρας Ζακακίου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Όποιος 

ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή, παρακαλούμε όπως συμπληρώσει την παρακάτω δήλωση και να την επιστρέψει 

στο σχολείο του το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2017. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

 

Ονοματεπώνυμο: .................................................................... Σχολείο: .....................................................................  

Τηλ. Επικοινωνίας: .......................................  

Υπογραφή: ....................................................  
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