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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
11ο Γυμνάσιο Λάρισας 
Δημοσθένους 20 - 41336 – Λάρισα 
Τηλ / fax : 2410 237153 
E mail : mail@11gym-laris.lar.sch.gr 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 Τζήκας Ιωάννης, ΠΕ 03 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΩΝ 

 Βλαχοδήμου Ευπραξία, ΠΕ 17.04 

 Γερογιάννη Μαρία, ΠΕ 01 

 Πατσιά Ευδοξία, ΠΕ 19 

 Χολέβα Αικατερίνη, ΠΕ 16 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ 

 Συμμετέχουν 23 μαθητές / τριες της Γ1 τάξης του 11ου Γυμνασίου 
Λάρισας κατά τη σχολική χρονιά 2012 – 2013  

 Συμμετέχουν 23 μαθητές / τριες της Γ2 τάξης του 11ου Γυμνασίου 
Λάρισας κατά τη σχολική χρονιά 2012 – 2013  

 
Αγγελούλη Νικολέτα 
Γεωργίου Γεώργιος 
Γκατζόγια Σπυριδούλα 
Γκατζόγιας Παντελής 
Γκερντζίκοβα Ζαπριάνκα 
Γκόγκος Νικόλαος 
Γκόλας Κωνσταντίνος 
Γλιούμπα Αικατερίνη 
Γρηγορούλης Ιωάννης 
Ελιζόπουλος Παύλος 
Ζαρκατζιά Ιωάννα 
Ζαφειρούλη Αθανασία 
Ζουμπουρλού Μαρίνα 
Ζώγκου Χριστίνα 
Ιακωβίδου Ολυμπία 
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Καραγιάννη Μαρία 
Καραθάνος Αριστείδης 
Κόλκος Νικόλαος 
Κοντοτάσιος Αστέριος 
Κόττα Αποστολία 
Κουκουθάκη Μαρία 
Λάζος Βενιαμίν 
Λούγκου Βάια 
Μαλάκου Αθανασία 
Μήλιου Ευριδίκη 
Μπασδραβάλας Δημήτριος 
Μπάτσικα Φανή 
Μπουρονίκου Δήμητρα 
Νότη Ζωή 
Νούσιος Ευάγγελος 
Νταλαμπύρας Κωνσταντίνος 
Πανάγος Αθανάσιος 
Παπαγιαννόπουλος Αναστάσιος 
Παπαδημητρίοτυ Ευγενία 
Πιστάλης Γεώργιος 
Σελήνη Αγγελική 
Σκρέκας Δημήτριος 
Σταμέλου Αθανασία 
Στραβέλα Μαρία 
Στρατινάκη Παναγιώτα 
Τάσης Γεώργιος 
Τατία Νικολέτα 
Τζάνακα Παρασκευή 
Τσακνάκης Δημήτριος 
Χαΐδούλης Αθανάσιος 
Ψαριανός Απόστολος 
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ΑΦΟΡΜΗ 

Το σχολείο μας παραδοσιακά συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις και 
ξεκινώντας η φετινή χρονιά υπήρξε έντονο το ενδιαφέρον των μαθητών 
και μαθητριών για συνέχισή τους . 
Μελετώντας  την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και ενόψει του 
φετινού σχεδιασμού των προγραμμάτων σχολικών σταθήκαμε στα εξής  

 
Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 

Το 2011 έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών 
Δραστηριοτήτων που προάγουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη» συντ. «Ευρωπαϊκό Έτος 
Εθελοντισμού». 
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, συντονιστικός φορέας για την επίτευξη των στόχων του Έτους 
στην Ελλάδα, έχει σχεδιάσει μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες που συντελούν στην 
εκπλήρωση των τεσσάρων στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού: 
• Δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό στην Ε.Ε. 
• Ενίσχυση  των  διοργανωτών  εθελοντικών  δραστηριοτήτων για  βελτίωση της ποιότητας των   
       εθελοντικών δραστηριοτήτων 
• Αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων 
• Ευαισθητοποίηση για την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού. 
 
Το 2011, Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για την ανάδειξη του 
έργου εκατομμυρίων εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφιερώνοντας το χρόνο και την 
ενέργειά τους πετυχαίνουν να βελτιώσουν τη ζωή και την καθημερινότητα τόσο των συνανθρώπων 
τους όσο και τη δική τους. Ο εθελοντής ως ενεργός πολίτης, που ενδιαφέρεται για ό,τι συμβαίνει 
γύρω του και επιδιώκει συνειδητά την ενασχόληση με τα κοινά, κατά την αριστοτελική έννοια, 
αποτελεί πρότυπο για τη νέα γενιά. Η συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα και δράσεις 
λειτουργεί ως εργαλείο διαπαιδαγώγησης των νέων και εξοικείωσής τους με την κουλτούρα του 
ενεργού πολίτη, στοιχείο ύψιστης σημασίας για την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας. 
 
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την επίτευξη των στόχων 
του Έτους στη χώρα μας, έχει σχεδιάσει μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες για την 
προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με το σύνθημα «Γίνε εθελοντής! Η προσφορά σου 
είναι σημαντική». 

Αλλά και στα :  

Επισημαίνουμε ότι ο εθελοντισμός, τα δικαιώματα του παιδιού και η καταπολέμηση της 
ενδοσχολικής βίας, μπορούν να εντάσσονται ως ειδικοί στόχοι σε  όλες τις σχολικές 
δραστηριότητες ανεξαρτήτως της θεματικής  τους. 

Αποφασίσαμε να εντάξουμε τις δραστηριότητες που θα κάναμε ούτως ή 
άλλως φέτος αλλά κι άλλες που ενδεχομένως προκύψουν κάτω από την 
ομπρέλα ενός προγράμματος αγωγής υγείας. 

Με δεδομένα το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών και το 
πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων συγκροτήθηκαν οι 
παιδαγωγικές ομάδες και σχεδιάσθηκαν τα προγράμματα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
“Εθελοντισμός είναι η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί 
χωρίς αμοιβή για ένα καθορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα για το 
γενικό καλό της κοινωνίας”.  
Ελληνική Ομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισμών  
 
 
Η έννοια της προσφοράς στον συνάνθρωπο και της συμμετοχής στα 
κοινά είναι σύμφυτη με τη ζωή του ανθρώπου και έτσι η ιστορία του 
εθελοντισμού είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με σαφήνεια.  
Παρόλα αυτά, από τη δεκαετία του ‘70 οι ανεπάρκειες της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, τα δημοσιονομικά προβλήματα, η 
κρίση του κοινωνικού κράτους, η μοναξιά στις μεγαλουπόλεις και η 
παγκοσμιοποίηση, οι φυσικές καταστροφές, οι πόλεμοι κατέστησαν  
την κοινωνία των πολιτών ολοένα και πιο σημαντική.  
Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Anthony Giddens, “το κράτος έγινε πολύ 
μικρό για τα μεγάλα και πολύ μεγάλο για τα μικρά προβλήματα  
της ζωής”. 
 Έτσι, η παρακμή του κοινωνικού κράτους και η διακοπή της 
εξασφάλισης του “συλλογικού αγαθού”, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 
συνεχώς ανάγκες τις οποίες το παραδοσιακό κοινωνικό κράτος να μην 
μπορεί να καλύψει, δημιούργησαν πεδίο δράσης για τους εθελοντές. 
Μέσα από τα προγράμματα αγωγής υγείας θέλουμε να ενημερώσουμε 
τους μαθητές και τις μαθήτριες μας για εθελοντικές δράσεις στις οποίες 
μπορούν να συμμετέχουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις 
ευαισθησίες τους ώστε ενήλικες πια να γίνουν ενεργοί πολίτες και να 
βάλουν το λιθαράκι τους στην ποιότητα της ζωής που είναι αναφαίρετο 
δικαίωμα κάθε ανθρώπου. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 
 

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών στον εθελοντισμό και τις μορφές που 
μπορεί να έχει και η υποστήριξή τους ώστε να πραγματοποιήσουν 
εθελοντικές δράσεις. 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

 

1. Γνωστικοί  

 γνώση και κατανόηση της έννοιας του εθελοντισμού 

 γνώση και κατανόηση των μορφών εθελοντισμού 

 νομικό πλαίσιο του εθελοντισμού 

 ικανότητες και δεξιότητες του εθελοντή 

 δικαιώματα και υποχρεώσεις του εθελοντή  

 πεδία εθελοντικών δράσεων 
 
 
2. Εκπαιδευτικοί  

 ανάπτυξη δεξιότητας χρήσης ηυ 

 ανάπτυξη δεξιότητας παρουσίασης εργασιών 

 ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής  

 ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος 

 καλλιέργεια  της κριτικής σκέψης 

 καλλιέργεια του δημοκρατικού διαλόγου 
 
 
3. Κοινωνικοί  

 ευαισθητοποίηση για δράσεις προσφοράς στον συνάνθρωπο  

 ευαισθητοποίηση για δράσεις προστασίας  του περιβάλλοντος 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Παραθέτουμε τις δράσεις με τη χρονική σειρά που υλοποιήθηκαν 
 

1. Γνωριμία με τον εθελοντισμό 
 
Χρήση του εγχειριδίου ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 
Ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Απρίλιος 2012 
Προβολή του οπτικοακουστικού υλικού ΔΡΑΣΕ ΘΕΤΙΚΑ 
 
Επιλέξαμε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια προκειμένου να 
αποσαφηνίσουμε έννοιες και να εξοικειωθούμε με τον εθελοντισμό 
 

2. Συμμετοχή στις δράσεις ΄΄Το Αστέρι της Ευχής΄΄ 

Το Αστέρι της Ευχής είναι ένα πρόγραμμα του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), το 
οποίο εδώ και 13 χρόνια τόσο με το κοινωνικό μήνυμα αγάπης που στέλνει, όσο και με τον 
εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, προάγει την έννοια του εθελοντισμού και διδάσκει την αξία και τη 
χαρά της προσφοράς προς όλα εκείνα τα παιδιά που δοκιμάζονται. 

Το Αστέρι της Ευχής για τα σχολεία 

Αρχικά το πρόγραμμα ξεκίνησε απευθυνόμενο σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος, με την 
αμέριστη υποστήριξη την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων. Αγκαλιάστηκε από δασκάλους, παιδαγωγούς και γονείς και με το μήνυμα "τα 
υγιή παιδιά για τα άρρωστα παιδιά", κατάφερε να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, που 
γίνονται οι μελλοντικοί μας εθελοντές, ενώ κάθε χρόνο πληθαίνουν οι ευχές που 
πραγματοποιούνται από τις συνεχώς αυξανόμενες συμμετοχές στο πρόγραμμα! 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Αστέρι της Ευχής, οι μαθητές με το πόσο των 2 ευρώ, 
αγοράζουν ένα απλό χάρτινο αστέρι, με συμβολικό χαρακτήρα, γράφουν το όνομα τους και 
την ευχή τους και το κρεμούν στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο ή στολίζουν το σχολείο, την τάξη ή 
και το δωμάτιο τους. 
Το Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ανταμείβει τη συμμετοχή χαρίζοντας: 
 
• Ένα επιπλέον αυτοκόλλητο αστέρι στο κάθε παιδί που συμμετείχε στο πρόγραμμα 
• Μια επιστολή στον κάθε γονέα για τη συμβολή του 
• Μαζί με το πιστοποιητικό συμμετοχής, στέλνεται επιπλέον και ενημέρωση για την ευχή του 
παιδιού που υιοθέτησε το σχολείο. 

"Από το παιδί για το παιδί" 

Με αυτόν τον τρόπο, τα υγιή παιδιά συνειδητοποιούν πως η υγεία δεν είναι κάτι δεδομένο, 
αρχίζουν να νιώθουν πως δίπλα τους υπάρχουν παιδιά που παλεύουν για την υγεία και τη 
ζωή τους, ενάντια σε σοβαρές αρρώστιες που τα απειλούν, ενώ χάνουν την παιδικότητα τους 
μέσα στα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα ανακαλύπτουν πως μαζί με το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-
Ευχή Ελλάδος), μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να προσφέρουν χαρά, ελπίδα και δύναμη 
στα λιγότερο τυχερά παιδιά.  
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν  τους στόχους του Make-A-Wish 
και συμμετέχουν εδώ και χρόνια στις δράσεις του. Το ίδιο έκαναν και 
φέτος  χαρίζοντας σε ένα άρρωστο παιδί χαρά. 

 

 

 

3. Καθαρισμός της σχολικής αίθουσας – Καλλωπισμός 
 
Με πρωτοβουλία των μαθητών και μαθητριών καθαρίστηκε η αίθουσα 
διδασκαλίας και τοποθετήθηκαν γλάστρες με λουλούδια στα περβάζια. 
 
Ακολούθησε δημιουργία εικαστικής παρέμβασης – τοιχογραφίας σε 
αίθουσα διδασκαλίας. 
 

4. Χριστουγεννιάτικη εορταγορά 
 

Ομάδα μαθητών και μαθητριών οργάνωσε χριστουγεννιάτικη 
εορταγορά με γλυκίσματα και κοσμήματα που μόνη της δημιούργησε 
και πούλησε σε συμβολικές τιμές στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα . Τα 
χρήματα που συγκεντρώθηκαν διατέθηκαν σε σκοπό που οι οργανωτές  
αποφάσισαν. 
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5. Συνάντηση με μέλη του Συλλόγου Φίλων του Πηνειού 

και του Παραποτάμιου Πολιτισμού και ενημέρωση για 
τους σκοπούς του συλλόγου 

 
Σκοποί και Στόχοι του Συλλόγου  

 Η παρέμβαση για προστασία και αναβάθμιση του φυσικού αλλά και του πολιτισμικού 
περιβάλλοντος, όπως διαμορφώθηκε από τη συνεχή κατοίκηση των ανθρώπων κατά 
μήκος του ποταμού. 

 Η ανάδειξη του ποταμού ως βασικού στοιχείου του πολιτισμού και η ένταξή του στη 
ζωή της πόλης μας. 

 Η οικολογική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Πηνειού με την προστασία της 
υπάρχουσας υδροχαρούς κύριας βλάστησης και η ανάδειξή του ως μνημείου της 
φύσης. 

 Η αποκάλυψη και αποκατάσταση των Αρχαίων Θεάτρων της πόλης μας. 

 Η επαναλειτουργία τους ώστε να ξαναβρεί η Λάρισα την αίγλη που της αξίζει. 

 Η με κάθε νόμιμο τρόπο άσκηση πίεσης προς κάθε αρμόδιο φορέα, για την εκτέλεση 
των απαραίτητων έργων που θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του σκοπού του 
Συλλόγου.  

 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα προβλήματα του Πηνειού και 
των μνημείων του πολιτισμού του. 

 Ο διαρκής έλεγχος και η επαγρύπνηση για την συντήρηση και την καθαριότητα του 
ποταμού. 

 Η με κάθε τρόπο συνδρομή για την αποκάλυψη, αναστύλωση και προβολή κάθε 
μνημείου του παραποτάμιου πολιτισμού και ιδιαίτερα των αρχαίων Θεάτρων της 
Λάρισας. 

 Άλλες ενέργειες που μπορεί να τεθούν ως στόχοι από τη Γενική Συνέλευση των μελών 
του συλλόγου, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για τη δράση του συλλόγου 
και εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να συμμετέχουν καθώς ο Πηνειός 
περνάει από τη γειτονιά τους και είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. 

 

6. Συνάντηση με την εθελοντική δράση ΄΄Ανθρωπομάνια ΄΄ 
και ενημέρωση για την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, 

                          αλουμινίου , πλαστικού και συμμετοχή σε εργαστήριο 
                          κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά 
 

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ  
ΤΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ 
 
•   Να είναι άδειες από τροφές και υγρά. 
•   Να τις ξεπλύνουμε, αν χρειαστεί, ώστε να μην έχουν υπολείμματα τροφών, λάδια κ.λπ. 
•   Να τσακίζουμε τις χαρτόκουτες για να μην πιάνουν όλο το χώρο. 
•   Οταν υπάρχει χώρος, να ρίχνουμε χύμα τις συσκευασίες και όχι μέσα σε σφιχτοδεμένες σακούλες, για 
να βοηθάμε τη διαδικασία του διαχωρισμού στο εργοστάσιο. 
•   Στους φακέλους για εύθραυστα αντικείμενα -αυτούς που έχουν πλαστική επένδυση με τις φουσκαλίτσες 
αέρα για ασφάλεια- είναι καλύτερα να διαχωρίζουμε μόνοι μας το χαρτί από το πλαστικό. Στην ίδια λογική, 
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βγάζουμε τα καπάκια από τις γυάλινες συσκευασίες - στις πλαστικές δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί 
διαχωρίζονται αργότερα στη διαδικασία ανάκτησης. 
•   Να συμπιέζουμε τα πλαστικά μπουκάλια, όταν μπορούμε, για να εξοικονομούμε χώρο. 
•   ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να πετάμε σπασμένα τζάμια ή καθρέφτες, γιατί η διαλογή γίνεται στο χέρι και είναι 
επικίνδυνο για τους εργάτες. 
ΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ 
 
•   Τα υλικά που ανήκουν σε άλλα συστήματα ανακύκλωσης: μπαταρίες, κάθε είδους ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά, μέταλλα, ρούχα, παπούτσια, πλαστικά δοχεία από λάδια αυτοκινήτων ή 
από φυτοφάρμακα, οικοδομικά υλικά, στρώματα, παλιά έπιπλα, την παλιά δερμάτινη τσάντα, τα οργανικά 
υπολείμματα των τροφών, τα κλαδιά από τα δέντρα. 
•   τις βιοδιασπώμενες σακούλες (αυτές θεωρούνται συμβατικά σκουπίδια και δημιουργούν μεγάλο 
πρόβλημα στην ανακύκλωση. Είναι καλύτερα να τις χρησιμοποιούμε στα κοινά σκουπίδια γιατί, όταν η 
σακούλα διασπάται, επιταχύνεται ο χρόνος αποδήμησης). 
•   τα μικρά χαρτάκια, εισιτήρια και σκισμένες σελίδες (όχι γιατί δεν ανακυκλώνονται, αλλά επειδή δεν έχει 
μεριμνήσει η ΕΕΑΑ για την ανακύκλωσή τους). 
•   Αποτσίγαρα από έτοιμα ή από στριφτά τσιγάρα. 
•   Χρησιμοποιημένες χαρτοπετσέτες και χαρτομάντιλα. 

  

ΤΙ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ 
 
•   Χαρτιά: κουτιά από τσιγάρα, λογαριασμούς, εφημερίδες, βιβλία, χαρτοκιβώτια όλων των ειδών, όλα τα 
περιοδικά, ακόμα και αυτά με τις γυαλιστερές σελίδες, όλους τους φακέλους αλληλογραφίας. 
•   Αλουμινένιες και λευκοσίδηρες συσκευασίες: κουτάκια από αναψυκτικά και μπίρες, κονσέρβες κάθε 
είδους, σακουλάκια μέσα στα οποία αγοράζουμε τον καφέ, αλουμινένια μπολ μιας χρήσης, τα μεταλλικά 
ταψάκια μιας χρήσης, το κομμάτι από το αλουμινόχαρτο που χρησιμοποιήσαμε χθες αλλά δεν 
χρειαζόμαστε πια, μεταλλικά αντικείμενα γραφείου, τα κλειδιά που δεν χρειαζόμαστε κ.λπ. 
•   Ολες τις γυάλινες συσκευασίες: βαζάκια από τρόφιμα, μπουκάλια από ποτά, από αρώματα, από 
χυμούς, από φάρμακα κ.λπ. 
•   Ολες τις πλαστικές συσκευασίες από: αναψυκτικά, λάδι, αποσμητικά, απορρυπαντικά, δοχεία από τις 
μπογιές που βάφουμε, σακουλάκια από καπνό. Επίσης, τα σπασμένα χαρακάκια του παιδιού, τα νάιλον 
από το πακέτο των τσιγάρων, το φιλμ περιτυλίγματος από τα τρόφιμα ή τα έντυπα, τα πλαστικά από τα 
είδη διατροφής (αλλαντικά, τυριά κ.λπ.) που πωλούνται συσκευασμένα στο σούπερ μάρκετ, το κεσεδάκι 
από το γιαούρτι, το σακουλάκι από το ρύζι ή τα μακαρόνια, το περιτύλιγμα από τις πάνες και όλα τα 
σχετικά είδη, τη σακούλα από το απορρυπαντικό πλυντηρίου που τελείωσε, τα παλιά γάντια κουζίνας που 
τρύπησαν κ.λπ. 
•   Πλαστικά αντικείμενα: κρεμάστρες σπασμένες, την πλαστική κουτάλα που χάλασε, τις πλαστικές 
σακούλες που δεν θα χρησιμοποιήσουμε, τα πλαστικά εργαλεία γραφείου, τις θήκες από τα CD, τις παλιές 
κασέτες που δεν ακούμε κ.λπ. 
•   Συσκευασίες τετραπάκ 
•   Ξύλινες συσκευασίες: κουτάκια από ποτά ή δώρα, οδοντογλυφίδες, ξύλινες κουτάλες που χάλασαν, 
κρεμάστρες ρούχων κ.λπ. 
•   CD, DVD - ανεξάρτητα από το είδος της μουσικής που έχουν. 
ΣΥΜΠΙΕΖΩ:  
Τα πλαστικά μπουκάλια του νερού είναι καλό να συμπιέζονται, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, 
προκειμένου να μην πιάνουν χώρο. Στην περίπτωση των μπουκαλιών αυτών δεν χρειάζεται να βγάζετε το 
καπάκι. 
ΠΛΕΝΩ: 
Πλαστικές συσκευασίες από γιαούρτια, όπως αυτή, αλλά και μπίρες, αναψυκτικά ή άλλα τρόφιμα, θα 
πρέπει να ξεβγάζονται ώστε να μην έχουν υπολείμματα τροφών, λάδια ή άλλα υγρά. 
ΔΕΝ ΣΚΙΖΩ: 
Αποκόμματα εισιτηρίων, αποδείξεις, σκισμένες σελίδες και γενικά, χαρτιά που είναι μικρότερα του 
μεγέθους Α4 δεν ανακυκλώνονται - όχι γιατί δεν γίνεται, αλλά γιατί δεν έχει μεριμνήσει η ΕΕΑΑ για την 
ανακύκλωσή τους. 
ΒΓΑΖΩ ΚΑΠΑΚΙΑ: 
Καλό είναι να ξεπλένετε τα γυάλινα μπουκάλια αναψυκτικών ή ποτών, ενώ όταν διαθέτουν μεταλλικά 
καπάκια, θα πρέπει να τα βγάζετε για να διευκολύνετε τον διαχωρισμό των υλικών. 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για την ανακύκλωση χαρτιού, 
γυαλιού, πλαστικού και αλουμινίου και τους κανόνες που πρέπει να τηρούν.  

Με υλικά ανακυκλώσιμα μυήθηκαν σε λειτουργικές κατασκευές και πήραν ιδέες 
αξιοποίησης υλικών που διαθέτουμε στο σπίτι και θεωρούμε ΄΄άχρηστα΄΄.  

 

7. Ενημέρωση από τους ενεργούς πολίτες Λάρισας και 
                         στέλεχος της AGROIL για την ανακύκλωση τηγανόλαδου  
                          και τη συμβολή της στο καθαρό περιβάλλον 
 

Ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών που λειτούργησαν σαν 
πολλαπλασιαστές στις οικογένειές τους οι οποίες συμμετέχουν πλέον στο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης τηγανέλαιου. 
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8. Προβολή του ντοκιμαντέρ EL SISTEMA  

Ένα απόγευμα του 1975 σ’ ένα γκαράζ του Καράκας της Βενεζουέλας, ο 36χρονος τότε καθηγητής 

μουσικής και οικονομολόγος José Antonio Abreu ξεκίνησε μια σταυροφορία που φαινόταν απολύτως 

ουτοπική. Να σώσει όσα περισσότερα παιδιά μπορεί από τη φτώχεια, τους δρόμους και την 

εγκληματικότητα, μαθαίνοντάς τους, δωρεάν, κλασσική μουσική και κάνοντάς τα μέλη μιας κλασσικής 

συμφωνικής ορχήστρας. 

"Τίποτα σαν την πρώτη πρόβα", αναπολεί ο μαέστρος Abreu, 74 ετών σήμερα."Είναι η στιγμή που θυμάμαι 

με μεγαλύτερο πάθος. Τα υπόλοιπα ήταν μια μεγάλη καθημερινή συγκίνηση". 

Σε εκείνη την πρώτη πρόβα ήρθαν μόλις 11 παιδιά. Όμως ο σπόρος είχε πέσει ήδη στο χώμα, γεννώντας 

αυτό που θα έμενε παγκοσμίως γνωστό ως EL SISTEMA (Το Σύστημα). Ένα όργανο Παιδείας, αλλά και 

ταυτόχρονα ένα όπλο κατά της φτώχειας. Ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Μια απόπειρα να αλλάξει ο 

κόσμος μέσω της μουσικής! 

Φτώχεια δεν είναι μόνο η έλλειψη τροφής και στέγης. Φτώχεια είναι το να αισθάνεσαι Κανένας, το 

να στερείσαι ταυτότητας. Η μουσική, το να είσαι πρωταγωνιστής σε μια ορχήστρα, το να παίζεις, να 

τραγουδάς, δημιουργεί στο παιδί μια αυτοεκτίμηση, μια υγιή και ωραία περηφάνια που το βγάζει 

από τη φτώχεια. Γιατί το παιδί με το που παίρνει το μουσικό του όργανο, παύει αμέσως να είναι 

φτωχό. Ένα παιδί με ένα βιολί δεν είναι φτωχό! Γιατί το βιολί το οδηγεί σε ένα δρόμο αυξανόμενου 

πνευματικού πλούτου."  

Jose Antonio Abreu 

Ιδρυτής του EL SISTEMA 

Συζήτηση και δραστηριότητες πάνω στο υλικό που προβλήθηκε για 
ευαισθητοποίηση στο πώς η μουσική μπορεί να δώσει ευκαιρίες στα 
παιδιά να αλλάξουν τη ζωή τους. 

την εθελοντική προσπάθεια διάσωσης 
παιδιών μέσω της μουσικής από τους 
κινδύνους της σύγχρονης κοινωνίας  

 
 

 
9. Συλλογή τροφίμων και διάθεση στο κοινωνικό παντοπωλείο του 

Αγίου Γεωργίου 
 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες πήραν την πρωτοβουλία να ευαισθητοποιήσουν όλη 
τη σχολική κοινότητα στη συλλογή τροφίμων τα οποία διέθεσαν στο κοινωνικό 
παντοπωλείο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου . Είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν οι ίδιοι συνοδευόμενοι από τις καθηγήτριές τους τον Ιερό Ναό και 
να γνωρίσουν τον ιερέα πατέρα Νικηφόρο και το έργο που επιτελείται εκεί. 
 
 

10.  Ενημέρωση για ανθρωπιστικές εθελοντικές δράσεις μέσα από 
περιήγηση στη σελίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες και 1againstracism 

 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) παρέχει προστασία και βοήθεια στους 

πρόσφυγες του κόσμου. Με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας,ο οργανισμός δημιουργήθηκε από τη Γενική 
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Συνέλευση του ΟΗΕ και άρχισε να λειτουργεί το 1951, βοηθώντας αρχικά περισσότερους από ένα 

εκατομμύριο Ευρωπαίους πρόσφυγες που προκάλεσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 

Τις επόμενες δεκαετίες ωστόσο, καθώς αυξανόταν συνεχώς ο αριθμός των ξεριζωμένων ανθρώπων 

παγκοσμίως, η λειτουργία της Υ.Α. παρατεινόταν για άλλα πέντε χρόνια. Το Δεκέμβριο του 2003, η Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να άρει τον χρονικό περιορισμό στη λειτουργία της. Σήμερα, η Ύπατη 

Αρμοστεία διαθέτει 7.190 άτομα προσωπικό σε περισσότερες από 120 χώρες και βοηθάει περίπου 36,4 

εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.  

  

Στα άτομα που υπάγονται στην εντολή της Υ.Α. δεν περιλαμβάνονται μόνο πρόσφυγες αλλά και ομάδες 

ανθρώπων, όπως αιτούντες άσυλο, επαναπατριζόμενοι πρόσφυγες, ανιθαγενείς και άτομα εκτοπισμένα 

μέσα στις ίδιες τους τις χώρες, που έχουν επίσημα αναγνωριστεί ως εσωτερικά εκτοπισμένοι πληθυσμοί. 

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Υ.Α. έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους να 

ξαναρχίσουν επιτυχώς τη ζωή τους, κι έχει τιμηθεί δύο φορές με το Νόμπελ Ειρήνης, το 1954 και το 1981. 

Ο σημερινός Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι ο Αντόνιο Γκουτέρες, πρώην 

πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 15 Ιουνίου 2005. Είναι ο 

δέκατος Ύπατος Αρμοστής του οργανισμού. Αναφέρεται προφορικά στο Οικονομικό και Κοινωνικό 

Συμβούλιο ως προς τα ζητήματα συντονισμού του οργανισμού και υποβάλλει σε ετήσια βάση στη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ γραπτή έκθεση για το συνολικό έργο της Υ.Α. Τα προγράμματα της Υ.Α. εγκρίνονται 

και ελέγχονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Υ.Α., την οποία συνθέτουν σήμερα 79 κράτη-μέλη. 

H Σύμβαση του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες (1951) καθώς και το ιδρυτικό κείμενο της Υ.Α. ορίζει τους 

πρόσφυγες ως ανθρώπους "που έχουν τραπεί σε φυγή από τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου 

δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής 

σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους". 

Περιφερειακά κείμενα όπως η Σύμβαση του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας για τους Πρόσφυγες (1969) 

και η Διακήρυξη της Καρταχένα στη Λατινική Αμερική (1984) διεύρυναν αυτόν τον ορισμό ώστε να καλύπτει 

και ανθρώπους που έχουν τραπεί σε φυγή λόγω πολέμου ή ένοπλης σύρραξης. 

Η κυριότερη αρμοδιότητα της Υ.Α., γνωστή ως "διεθνής προστασία", είναι να διασφαλίζει το σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, περιλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να αιτούνται άσυλο, 

και το δικαίωμά τους να μην επιστρέφονται χωρίς τη θέλησή τους σε χώρα όπου έχουν λόγους να 

φοβούνται δίωξη. Ο οργανισμός προάγει τις διεθνείς συμφωνίες για τους πρόσφυγες, παρακολουθεί τη 

συμμόρφωση των κυβερνήσεων με το διεθνές δίκαιο και παρέχει υλική βοήθεια όπως τροφή, νερό, στέγη 

και ιατρική περίθαλψη σε κατατρεγμένους αμάχους. 

Η Υ.Α. αναζητά, επίσης, μία από τις τρεις μόνιμες λύσεις για τους πρόσφυγες. Ο εθελοντικός 

επαναπατρισμός είναι η προτιμότερη λύση για τους περισσότερους πρόσφυγες του κόσμου. Ωστόσο, αυτό 

δεν είναι πάντα εφικτό, και σε αυτές τις περιπτώσεις, η Υ.Α. βοηθά τους ανθρώπους να ξαναχτίσουν τη ζωή 

τους κάπου αλλού - είτε σε χώρες όπου αναζήτησαν αρχικά άσυλο, είτε σε τρίτες χώρες που είναι 

διατεθειμένες να τους δεχτούν. 

Κατά καιρούς, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει ζητήσει από την Υ.Α. να βοηθήσει ομάδες εκτοπισμένων 

στο εσωτερικό της χώρας τους ανθρώπων, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί δραματικά μετά τη λήξη του 
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Ψυχρού Πολέμου, εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των εθνικών και εμφύλιων συγκρούσεων ανά τον 

κόσμο. 

Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν διασχίσει διεθνή σύνορα και συνεπώς δεν προστατεύονται από τις ίδιες 

διεθνείς συμβάσεις που καλύπτουν τους πρόσφυγες. Ωστόσο, η κατάστασή τους μοιάζει πολύ με αυτή των 

προσφύγων και μια συντονισμένη επιχείρηση βοήθειας είναι η πιο λογική και ενδεδειγμένη λύση, ειδικά σε 

περιπτώσεις επαναπατρισμού, όπου οι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας πληθυσμοί βρίσκονται 

συχνά στις ίδιες περιοχές με τους επαναπατριζόμενους πρόσφυγες και έχουν λίγο - πολύ τις ίδιες ανάγκες. 

Στα τέλη του 2009, ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων παγκοσμίως ανερχόταν σε περίπου 27 

εκατομμύρια. Η Ύπατη Αρμοστεία βοηθά περίπου 15,6 από αυτούς σε 22 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 

των τριών χωρών (Σουδάν, Κολόμβια, Ιράκ) με τον μεγαλύτερο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων. 

Εκατομμύρια άλλοι άμαχοι που ξεριζώνονται από τις εστίες τους λόγω φυσικών καταστροφών εμπίπτουν 

επίσης στην κατηγορία των εσωτερικά εκτοπισμένων. Η Ύπατη Αρμοστεία αναλαμβάνει δράση για αυτούς 

τους ανθρώπους σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως  με το τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό το 2004, το σεισμό 

του 2005 και τις πλημμύρες το 2010 στο Πακιστάν και τον κυκλώνα Ναργκίς το 2008 στη Μυανμάρ. 

Τα προγράμματα της Υ.Α. χρηματοδοτούνται από εθελοντικές εισφορές, κυρίως των κυβερνήσεων, αλλά 

και άλλων φορέων, όπως ιδιωτών και οργανισμών. Λαμβάνει επίσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

ΟΗΕ μια μικρή εισφορά για την κάλυψη μέρους των διοικητικών της εξόδων. 

Το 2009 ο προϋπολογισμός της Υ.Α. ανερχόταν σε 1,3 δισεκατομμύριο δολάρια και 765 εκατομμύρια 

δολάρια για συμπληρωματικές δράσεις. Το 2009, κύριοι χρηματοδότες ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 641 

εκ. δολάρια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 127 εκ. δολάρια, η Ιαπωνία με 110 εκ. δολάρια, η Σουηδία με 108 

εκ. δολάρια. και η Ολλανδία με 81 εκ. δολάρια. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες περιηγήθηκαν στην ιστοσελίδα, ενημερώθηκαν για 
τις δράσεις, πήραν μέρος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα από το έντυπο 
υλικό που μας είχε αποσταλεί και ανέπτυξαν ενσυναίσθηση για τη ζωή των 
προσφύγων 

Κάνε 1 Κίνηση! 

  

Οι εκδηλώσεις μίσους κατά αλλοδαπών με μόνο κριτήριο το χρώμα ή την καταγωγή τους είναι πλέον 

καθημερινό φαινόμενο. Τα θύματα –πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους 

γυναίκες και παιδιά– δεν τις καταγγέλλουν είτε γιατί φοβούνται είτε γιατί θεωρούν ότι είναι μάταιο. Η 

ατιμωρησία αλλά και η ανοχή διευρύνουν τον κύκλο της βίας. 

Γίνε κι εσύ 1 από τους υποστηρικτές της Εκστρατείας κατά της ρατσιστικής βίας! 

 Στείλε ένα άρθρο, βίντεο, σχόλιο ή μαρτυρία* στη διεύθυνση 1@1againstracism.gr. 

 Προώθησε την Εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία διατηρείς λογαριασμό. 

 Βάλε στην ιστοσελίδα ή το blog σου τα υλικά της Εκστρατείας. 
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 Πάρε μέρος στις δραστηριότητες του 1againstracism.gr 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες περιηγήθηκαν στην ιστοσελίδα, ενημερώθηκαν για 
τις δράσεις, ευαισθητοποιήθηκαν στα  ανθρώπινα δικαιώματα  αλλά και στα 
φαινόμενα ρατσισμού, ξενοφοβίας και στις εκδηλώσεις βίας που τα συνοδεύουν. 

11. Ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από ηλεκτρονικό 
και έντυπο υλικό της ACTIONAID  , του  All Different All Equal, 
European Youth Centre, Council of Europe και united for rights 

 
Η ActionAid είναι μια διεθνής μη κυβερνητική αναπτυξιακή οργάνωση για την 
καταπολέμηση της απόλυτης φτώχειας και της ανισότητας.  
 
Το όραμα μας:  
Ένας κόσμος χωρίς φτώχεια και αδικία, μέσα στον οποίο κάθε άτομο απολαμβάνει το δικαίωμα 
να ζει με αξιοπρέπεια.  
 
Η αποστολή μας:  
Δουλεύουμε σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μαζί με τους φτωχούς και 
περιθωριοποιημένους ανθρώπους, για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και την αδικία.  
Η ActionAid αποτελεί μια μοναδική συνεργασία ανθρώπων που αγωνίζονται για έναν καλύτερο 
κόσμο, έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι θα έχουν αρκετή τροφή, πόσιμο νερό, εκπαίδευση και 
έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Για περισσότερα απο 35 χρόνια  στεκόμαστε στο πλευρό των 
συνανθρώπων μας, σε περισσότερες από 40 χώρες και ενώνουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στη 
φτώχεια και τα βαθύτερα αίτια της.  
 
Σε όλες τις χώρες όπου αναπτύσσουμε τα προγράμματά μας δεν επιβάλουμε λύσεις. Δουλεύουμε 
μαζί με τους κατοίκους του αναπτυσσόμενου κόσμου, αναζητώντας νέες προοπτικές, 
αξιοποιώντας τις δυνατότητές μας στο μέγιστο και δημιουργώντας βασικές υποδομές ώστε οι 
βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσής τους να είναι μόνιμες και ουσιαστικές. Στόχος μας δεν είναι η 
πρόσκαιρη ανακούφιση των αναγκών τους αλλά η ενδυνάμωσή τους ώστε να αλλάξουν την 
καθημερινότητά τους με τις δικές τους δυνάμεις.  
 
Σύμβουλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε θέματα παγκόσμιας ανάπτυξης από το 1991, η 
ActionAid, ασκεί πίεση στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων ώστε να αναθεωρηθούν αποφάσεις 
και πρακτικές που πλήττουν την ανάπτυξη των φτωχών περιοχών του πλανήτη μας και τις 
καθηλώνουν σε έναν φαυλο κύκλο φτώχειας. 
 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες πήραν μέρος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
ανέπτυξαν ενσυναίσθηση για τις σχέσεις ισχύος σε μια κοινωνία και τον 
αποκλεισμό των ευάλωτων ομάδων στην πρόσβαση ευκαιριών.  
 
 
 

12. Ενημέρωση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό για το 
πρόγραμμα ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 

 
Ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών στη διαφορά και για την 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης  
Δραστηριότητα Λεπτής Κινητικότητας 
8 ζευγάρια μεγάλα υφασμάτινα γάντια κηπουρικής 
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8 ζευγάρια κορδόνια παπουτσιών και χάντρες.  
Τοποθετείστε τα σε 8 μικρά κουτιά 
Ζητείστε να περαστούν στο κορδόνι οι χάντρες. 
Οπτική Δραστηριότητα 
8 ζευγάρια προστατευτικά γυαλιά 
Βαζελίνη (για να πασαλείψετε τα γυαλιά) ή γυαλόχαρτο για να τα ξύσετε 
8 μολύβια και 8 σελίδες χαρτιού με γραμμές 
Βιβλία αντίστοιχα της τάξης 
Κάθε παιδί φορά γυαλιά (δεν βλέπει καλά επειδή τα έχετε αλείψει με βαζελίνη ή τα 
έχετε ξύσει με το γυαλόχαρτο).  
Προσπαθούν να γράψουν στο χαρτί, πάνω στις 
γραμμές και να διαβάσουν κάτι από κάποιο βιβλίο.  
Προσοχή: δεν επιτρέπεται να βγάλουν τα γυαλιά πριν να τελειώσει η δραστηριότητα.  
Αντιληπτική και Αισθητηριακή (Αφή) Δραστηριότητα 
Αυτοκόλλητη ταινία και κιάλια: Κολλήστε στο πάτωμα ταινία σε μια γραμμή και 
ζητήστε από τα παιδιά να περπατήσουν με τη σειρά πάνω στη γραμμή αυτή,  
κοιτώντας μέσα από τα κιάλια, αλλά από την ανάποδη μεριά. Αυτό παραποιεί την 
αντίληψη της γραμμής. 
Δραστηριότητα Προσοχής και Αισθητηριακή ( Ακουστική)  
8 ζευγάρια ακουστικά και κασετόφωνο, συνδεδεμένα σε κάποιο σταθμό 
Κασέτα με στατικό θόρυβο ή θόρυβο πλήθους 
Φύλλα εργασίας, σχετικά ψηλότερης τάξης – απαιτεί συγκέντρωση 
8 μολύβια 
Οι μαθητές φορούν τα ακουστικά και πρέπει να ακούσουν τους θορύβους. Πρέπει να 
ολοκληρώσουν παράλληλα τα φύλλα εργασίας σε συγκεκριμένο χρόνο. Η 
δραστηριότητα αναπαριστά τη δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής σε μια 
εργασία, όταν κάποιος δεν μπορεί να απομονώσει τις διασπάσεις. 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό και εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον να προσφέρουν εθελοντική δράση στα άτομα με αυτισμό. Έτσι όταν 
έγινε πρόταση για συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον 
Αυτισμό, 2 Απριλίου από τον Συλλόγο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. 
Λάρισας μαθητές και μαθήτριες συνοδευόμενοι από τις καθηγήτριες μοίρασαν 
έντυπο υλικό μαζί με μέλη του Συλλόγου σε κεντρικά σημεία της πόλης και στη 
σχολική κοινότητα. 
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13. Μαθήματα πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 
 

Οι 7 Θεμελιώδης Αρχές 

Από το 1859 και το πεδίο της μάχης στο Σολφερίνο, το έργο του Διεθνούς Κινήματος 
Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου διευρύνθηκε και σήμερα περιλαμβάνει ένα ευρύ 
πεδίο δραστηριοτήτων που αφορούν τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης.  

Σε όλες τις εκφάνσεις της δράσης και της προσφοράς του όμως, το Κίνημα του Ερυθρού 
Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου θεμελιώνεται πάνω στην μακρόχρονη εμπειρία του και σε 
ανθρωπιστικές αξίες που παραμένουν αδιαπραγμάτευτες με στόχο πάντα «να ανακουφίσει ο 
καθένας μας όσο περισσότερους ανθρώπους μπορεί» (Ερρίκος Ντυνάν, «Αναμνήσεις από 
το Σολφερίνο»). 

Ανθρωπισμός 
Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, που δημιουργήθηκε από την 
επιθυμία παροχής βοηθείας χωρίς διάκριση στους τραυματίες του πεδίου της μάχης, 
προσπαθεί, υπό τη διεθνή και εθνική του ιδιότητα να προλάβει και να ανακουφίσει τον πόνο 
οπουδήποτε πιθανόν βρεθεί. Σκοπός του είναι να προστατεύει τη ζωή και την υγεία και να 
εξασφαλίζει τον σεβασμό προς τον άνθρωπο. Προάγει την αμοιβαία κατανόηση, φιλία, 
συνεργασία και διαρκή ειρήνη μεταξύ των λαών. 
 
Αμεροληψία 
Δεν κάνει διάκριση ως προς εθνικότητα, φυλή, θρησκευτικές πεποιθήσεις, τάξη ή πολιτικές 
απόψεις. Προσπαθεί να ανακουφίζει τις ταλαιπωρίες των ατόμων, ωθούμενο μόνο από τις 
ανάγκες τους και να δίνει προτεραιότητα στις πλέον επείγουσες περιπτώσεις δυστυχίας. 
 
Ουδετερότητα 
Για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη όλων των μερών, το Κίνημα δεν δύναται να μεροληπτεί 
στις εχθροπραξίες ή να εμπλέκεται οποτεδήποτε σε αντιθέσεις πολιτικής, φυλετικής, 
θρησκευτικής ή ιδεολογικής φύσεως. 

Ανεξαρτησία 
Το Κίνημα είναι ανεξάρτητο. Οι Εθνικοί Σύλλογοι, ενώ είναι βοηθητικοί στις ανθρωπιστικές 
υπηρεσίες των κυβερνήσεών τους και υπόκεινται στους νόμους των χωρών τους, πρέπει 
πάντοτε να διατηρούν την αυτονομία τους έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν πάντοτε 
σύμφωνα με τις  Αρχές του Κινήματος. 

Εθελοντισμός 
Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι ένα εθελοντικό κίνημα 
βοηθείας κατ' ουδένα τρόπο εμπνευσμένο από την επιθυμία για κέρδος. 

Ενότητα 
Μόνο ένας Σύλλογος Ερυθρού Σταυρού ή Ερυθράς Ημισελήνου δύναται να υπάρχει σε μία 
χώρα. Πρέπει να είναι ανοικτός σε όλους και να εκτελεί το ανθρωπιστικό του έργο σε όλη την 
περιοχή του. 
 
Παγκοσμιότητα 
Το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι παγκόσμιο και όλοι 
οι Σύλλογοι έχουν ίση θέση και μοιράζονται εξίσου τις ευθύνες και τα καθήκοντα στην 
αλληλοβοήθεια. 

Κώδικας Δεοντολογίας του Εθελοντή Σαμαρείτη 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Εθελοντή Σαμαρείτη, Διασώστη και Ναυαγοσώστη του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού αποτελεί την εφαρμογή στην πράξη, των Επτά Θεμελιωδών Αρχών του Διεθνούς Κινήματος 
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Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.  

Είναι ένα σύστημα δεοντολογίας του Εθελοντή που διασφαλίζει την υλοποίηση του ανθρωπιστικού έργου 
του Ερυθρού Σταυρού και οριοθετεί πλαίσιο συμπεριφοράς που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα παραβιαστεί 
καμία από τις Επτά Θεμελιώδης Αρχές. 

Κάθε πολίτης που εγγράφεται στις Σχολές του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών. Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού, πρέπει να αποδεκτεί την εθελοντική εργασία εξ' αρχής. 

Είναι ένα ακόμα βήμα για την διασφάλιση του Αμερόληπτου και Ουδέτερου Ανθρωπιστικού έργου χωρίς 
καμία διάκριση, με απόλυτη εχεμύθεια και με το κύρος που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε Εθελοντή του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για το έργο του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού και παρακολούθησαν μαθήματα πρώτων βοηθειών από την 
εκπαιδεύτρια κ. Χριστίνα Γιώτσα.  
 

 

14. Παγκόσμια εβδομάδα δράσης για την εκπαίδευση  
                   2013 της ACTIONAID 

 
Σας καλωσορίζουμε στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2013! 
Η δράση αυτή αποτελεί την ετήσια ευκαιρία όλων μας να υπενθυμίσουμε στις κυβερ- 
νήσεις που υπέγραψαν το 2000 τη Διακήρυξη της Χιλιετίας και τη συνθήκη Εκπαίδευ- 
ση για Όλους, τις δεσμεύσεις τους. Μόνο δύο χρόνια απομένουν μέχρι το σημείο αιχ- 
μής, το 2015, συνεπώς το καθήκον μας είναι επιτακτικό. Τα παιδιά έχουν ρόλο κλειδί  
στη διεξαγωγή της εκστρατείας αφού η ενεργός συμμετοχή τους έχει αποδειχθεί απα- 
ραίτητη και καταλυτική όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε πολύ περήφανοι στην ActionAid,  
που για άλλη μια φορά μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων σε όλη  
την Ελλάδα, θα συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη εκστρατεία για την προώθηση του  
δικαιώματος στην εκπαίδευση. Ελπίζουμε η περσινή επιτυχία των 35.000 συμμετοχών  
στην Ελλάδα να επαναληφθεί και να ξεπεραστεί!  
Η φετινή εκστρατεία είναι ιδιαίτερης σημασίας γιατί για πρώτη ίσως φορά αφορά και  
εμάς τόσο άμεσα. Το θέμα της «Όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται δασκάλους»  
είναι οικουμενικό, επίκαιρο και αγγίζει πια κάθε γωνιά της γης. Συνολικά υπολογίζεται  
ότι χρειάζονται περίπου 1,7 εκατομμύριο δάσκαλοι ώστε όλα τα παιδιά του κόσμου  
να πάνε σχολείο.  
Έχουμε ετοιμάσει ένα πακέτο προτεινόμενων δραστηριοτήτων και συνοδευτικό  
εποπτικό υλικό για προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα  
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες δεν εξαντλούν  
όλες τις πιθανές προεκτάσεις που θα μπορούσε να λάβει ένα μάθημα που αφορά στην  
εκπαίδευση στον αναπτυσσόμενο κόσμο και ειδικά το θέμα της έλλειψης δασκάλων.  
Μπορείτε ελευθέρα να αυτοσχεδιάστε και να αφιερώσετε όσο χρόνο θέλετε στη συ- 
γκεκριμένη θεματική (από μια ώρα έως μια εβδομάδα). 
Σε κάθε εκστρατεία και κίνηση πολιτών η δημιουργικότητα και το πάθος των συμμε- 
τεχόντων είναι αυτά που την κάνουν δυνατή. Ελπίζουμε, λοιπόν, φέτος η φωνή που θα  
λέει «Όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται δασκάλους» να γίνει τόσο δυνατή, ώστε  
σύντομα η δωρεάν και ποιοτική εκπαίδευση για όλους να γίνει πραγματικότητα.  
Καλή επιτυχία σε όλους! 
Εκπαιδευτικός Τομέας ActionAid Ελλάς 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για την Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης 
για την Εκπαίδευση μέσα από το υλικό που έστειλε η ACTIONAID και έστειλαν το 
δικό τους μήνυμα με ηλεκτρονική αποστολή κάρτας. 
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15. Ενημέρωση για την εθελοντική αιμοδοσία  

Ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας έχει καθιερωθεί και στη χώρα μας.Εμείς όμως οι Έλληνες αργήσαμε 
να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα της κοινωνικής αυτής προσφοράς και έτσι οι ανάγκες της 
Ελλάδας σε αίμα δεν καλύπτονται ακόμη όλες. 

Κύριες αιτίες γι αυτό είναι ο αδικαιολόγητος φόβος, η προκατάληψη και η άγνοια γύρω από τη διαδικασία 
της αιμοδοσίας. 

Τι είναι το αίμα 

Το αίμα είναι ένας ιστός σε ρευστή κατάσταση, που χρησιμεύει σα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων 
οργάνων του σώματος. Πρωταρχικός και αναντικατάστατος ρόλος του είναι η μεταφορά οξυγόνου, που 
γίνεται με τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ένας ακόμη κύριος ρόλος του είναι η άμυνα του οργανισμού ενάντια στα 
μικρόβια, λειτουργία που κάνουν τα λευκά αιμοσφαίρια. Παράλληλα, το αίμα μεταφέρει θρεπτικές ουσίες, 
ορμόνες και βιταμίνες, διακινεί προϊόντα λειτουργίας του ενός οργάνου προς κάποιο άλλο και λειτουργεί 
σαν αγωγός για την αποβολή από τα νεφρά διαφόρων άχρηστων ή και βλαβερών στοιχείων. Τέλος, με τα 
αιμοπετάλια και τους παράγοντες της πήξης εξασφαλίζεται η αιμόσταση, δηλαδή σταματάει η αιμορραγία σε 
περίπτωση τραυματισμού των αγγείων. 

Ομάδες αίματος 

Το αίμα χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ή ομάδες αίματος καθορίζονται από 
ορισμένες ουσίες που υπάρχουν στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων, όπως είναι η «Α» και η «Β». 

Οι ουσίες αυτές ή υπάρχουν και οι δύο ταυτόχρονα, ή η κάθε μία τους χωριστά, ή δεν υπάρχουν καθόλου. 

 Οταν υπάρχουν και οι δύο, η ομάδα λέγεται «ΑΒ» 

 Οταν υπάρχει μόνο η «Α», η oμάδα λέγεται «Α» 

 Οταν υπάρχει μόνο η «Β» η ομάδα λέγεται «Β 

 Οταν δεν υπάχει καμμία η ομάδα λέγεται «0» 

Εκτός από τις ουσίες «Α» και «Β», υπάρχει στο αίμα και ο παράγων «ρέζους θετικός» ή «ρέζους 
αρνητικός». Παρ’ όλο που σε κάθε μετάγγιση γίνεται σχολαστικός έλεγχος της ομάδας αίματος του αιμοδότη 
και του αιμολήπτη, είναι σωστό να ξέρει ο καθένας μας σε ποια ομάδα ανήκει το αίμα του. 

Τι είναι μετάγγιση αίματος 

Μετάγγιση αίματος είναι η χορήγηση αίματος ενός ατόμου σε άλλο άτομο. Το αίμα αυτό, μέσα στο 
κυκλοφοριακό σύστημα του ανθρώπου που παίρνει αίμα αντικαθιστά προσωρινά εκείνο που λείπει, μέχρι 
να δοθεί καιρός στο μυελό των οστών (που, όπως είναι γνωστό, παράγει το αίμα) να το αναπλάσει. Ακόμη, 
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γίνεται μετάγγιση μόνο αιμοπεταλίων ή μόνο πλάσματος ή παραγώγων του πλάσματος. 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον αιμοδότη 

Κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει αιμοδότης, εφ’ όσον είναι υγιής και έχει ηλικία μεταξύ 18 και 62 ετών. Η 
υγεία του αιμοδότη εξετάζεται σχολαστικά. 

Γίνεται λήψη ιστορικού, ελέγχεται η πίεση του αίματος, ερευνάται μήπως ο αιμοδότης είναι αναιμικός. Το 
αίμα πριν χορηγηθεί, εξετάζεται επίσης σχολαστικά για αρρώστιες τις οποίες είτε υπάρχουν και αγνοούνται, 
είτε έχει περάσει ο αιμοδότης χωρίς να το ξέρει (ηπατίτιδα, σύφιλη, AIDS). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
οτιδήποτε το αίμα δεν χορηγείται και ειδοποιείται ο αιμοδότης για να κάνει τις εξετάσεις που πρέπει. Η 
διάρκεια της αιμοληψίας είναι μόνο πέντε λεπτά και γίνεται πάντα με συσκευές μιας χρήσης. 

Ο αιμοδότης μένει μετά άλλα δέκα λεπτά ξαπλωμένος και πίνει ένα αναψυκτικό. Μόνο δέκα λεπτά 
χρειάζεται ο οργανισμός για να αναπληρώσει τον όγκο του αίματος που του έχει αφαιρεθεί. 

Καλό είναι, μετά την αιμοδοσία, για μία ώρα, να αποφεύγεται το κάπνισμα και η βαριά σωματική εργασία. 

Η συχνότητα που μπορεί ένας αιμοδότης να δίνει αίμα είναι κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες. Συνήθως οι 
τακτικοί αιμοδότες δίνουν αίμα τρεις φορές το χρόνο. 

Το αίμα που δίνει ένας αιμοδότης μπορεί να διατηρηθεί από 21 μέχρι 32 μέρες, πάντοτε μέσα σε ειδικό 
ψυγείο. Πολλά πολύτιμα προϊόντα (παράγωγα) παίρνονται από το αίμα, όπως το πλάσμα, τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια, οι παράγοντες πήξης, η γ-σφαιρίνη, η αλβουμίνη και άλλα, που μπορούν να 
διατηρηθούν πολύ περισσότερο. 

Μη φοβάστε να δώσετε αίμα 

Πολλοί άνθρωποι διστάζουν να προσφέρουν αίμα, ακόμη κι αν πρόκειται να βοηθήσουν δικό τους 
άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει επειδή φοβούνται. 0 φόβος αυτός είναι αδικαιολόγητος, γιατί η αφαίρεση μικρής 
ποσότητας αίματος από τον οργανισμό είναι ακίνδυνη. 

Η ποσότητα που παίρνεται, με τελείως ανώδυνο τρόπο, δεν ξεπερνάει τα 450 γραμμάρια. 

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (Αριστοτέλους 17, Αθήνα) εδρεύει η Δ/νση Αιμοδοσίας (Τηλ.: 210 
52.47.062, 210 52.36.476) 

Ο εθελοντής αιμοδότης εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα και κάνοντας χρήση της, μπορεί να ζητήσει, αν 
χρειαστεί, αίμα γι’ αυτόν και τους στενούς, άμεσους συγγενείς του. 

Στην Ελλάδα, σε όλα τα Νοσοκομεία, λειτουργούν Κέντρα και Σταθμοί Αιμοδοσίας. 

Οι Υπηρεσίες αυτές Αιμοδοσίας βρίσκονται μεταξύ τους σε συνεχή επικοινωνία, ώστε να ανταλλάσσουν 
αίμα, κυρίως σε περιπτώσεις σπάνιων ομάδων και για να αντιμετωπιστεί κάθε ανάγκη. 

Η ποσότητα αίματος που δίνει ένας αιμοδότης αντιπροσωπεύει το 1/20 περίπου από το αίμα του. 

Πόσο αίμα χρειαζόμαστε στην Ελλάδα 

Οι ανάγκες της χώρας μας σε αίμα είναι περίπου 600.000 μονάδες το χρόνο. Οι ανάγκες αυτές κάθε χρόνο 
αυξάνονται γιατί: 

 Με την πρόοδο της ιατρικής, η μετάγγιση χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά 
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 Έχουμε όλο και περισσότερα τροχαία ατυχήματα 

Το αίμα είναι ζωή 

Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να το προσφέρει σε άλλο άνθρωπο. 

Είναι χρέος όλων μας να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία αυτής της προσφοράς. 

Δώστε αίμα. Δώστε ζωή με το αίμα σας. 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν  για την εθελοντική αιμοδοσία από 
την κ. Χατζητάκη, διευθύντρια του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρισας και θα γίνουν πολλαπλασιαστές των πληροφοριών που πήραν στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον μέχρι να ενηλικιωθούν και να αποφασίσουν να 
γίνουν και οι ίδιοι εθελοντές αιμοδότες 

 

16. Ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών  

Ένας από τους σκοπούς του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων . είναι η Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων 
και Ιστών να συνδεθεί με το ευρύτερο πνεύμα του εθελοντισμού και να καθιερωθεί ως πράξη ανθρωπισμού 
και πολιτισμού από όλους μας, καθώς η δωρεά οργάνων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την 
πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος της μεταμόσχευσης. 
 
Η μεταμόσχευση αποτελεί τη μόνη θεραπευτική λύση για την τελικού σταδίου ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος 
και πνεύμονα και την πιο αποτελεσματική λύση για την τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. 
Χωρίς όμως κατάλληλα και επαρκή μοσχεύματα αυτή η θεραπευτική λύση δεν είναι εφικτή. Η έλλειψη 
μοσχευμάτων και η διαρκώς αυξανόμενη ψαλίδα ανάμεσα στα διαθέσιμα προς μεταμόσχευση όργανα και 
στις ανάγκες των ασθενών, δυστυχώς διευρύνεται συνεχώς και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο.  
 
Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων αλλά και όλου του κοινωνικού συνόλου 
μπορούν να εξισορροπήσουν τα παραπάνω προβλήματα. 
 
Θεωρητικά οι περισσότεροι από εμάς είμαστε θετικοί στην ιδέα της Δωρεάς Οργάνων και μάλιστα θα θέλαμε 
να βρεθεί ένα μόσχευμα για εμάς ή για αγαπημένο μας πρόσωπο σε περίπτωση ασθένειας.  
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Στην πράξη όμως αισθανόμαστε φόβο, επιφυλακτικότητα ή ακόμη και αδιαφορία. 
Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι: 

 Η πιθανότητα να χρειαστούμε εμείς οι ίδιοι, κάποια στιγμή της ζωής μας, ένα μόσχευμα είναι 

πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα να δωρίσουμε τα όργανα μας μετά θάνατον. Αν περιμένουμε λοιπόν 

να μας «δωρηθεί» ένα μόσχευμα και με αυτόν τον τρόπο να σωθεί η ζωή μας, δεν είναι εξ ίσου δίκαιο να 

«δωρίσουμε» και εμείς; 

 Η Δωρεά Οργάνων αφορά την προσφορά των οργάνων προς μεταμόσχευση από έναν 

συνάνθρωπό μας (δότης) που δεν είναι πια στη ζωή. Aπό έναν (1) δότη, μπορούν να σωθούν έως και 

είκοσι (20) ασθενείς που έχουν ανάγκη από νέα καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, νεφρούς, κερατοειδείς, δέρμα ή 

και οστά. 

 Η Δωρεά Οργάνων πραγματοποιείται μόνο από εγκεφαλικά νεκρούς ανθρώπους, που 

νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι μία μη αναστρέψιμη 

κατάσταση που ισοδυναμεί με τον θάνατο και δεν έχει καμία σχέση με τις χρόνιες φυτικές καταστάσεις 

(«κατάσταση φυτού»). Σε περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου η οικογένεια του δυνητικού δότη προσεγγίζεται 

από εξειδικευμένους γιατρούς της Μ.Ε.Θ. και ενημερώνεται για τη δυνατότητα δωρεάς οργάνων του 

εκλιπόντος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πάντοτε ζητείται η συναίνεση ων συγγενών ανεξάρτητα αν ο 

εκλιπών είχε δηλώσει Δωρητής Οργάνων (είχε κάρτα) εν ζωή. Αυτό γίνεται από σεβασμό στην οικογένεια 

του δυνητικού δότη, ενώ σχεδόν πάντα η οικογένεια συναινεί όταν ο εκλιπών τους το είχε δηλώσει ή είχε 

συζητήσει το θέμα με την οικογένεια όσο βρισκόταν ακόμη στη ζωή. 

 Τα όργανά από πολλούς δυνητικούς δότες δεν αξιοποιούνται προς μεταμόσχευση επειδή δεν 

είχαν συζητήσει ποτέ όσο ζούσαν με την οικογένειά τους τη θετική τους στάση απέναντι στη Δωρεά 

Οργάνων. 

 Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) είναι ο επίσημος κρατικός φορέας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που διαμεσολαβεί, ελέγχει και συντονίζει όλες τις σχετικές 

διαδικασίες από τη Δωρεά ως τη Μεταμόσχευση. 

Πέρα λοιπόν από τις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις, αναγκαία και βασική προϋπόθεση για την 
πραγματοποίηση μίας μεταμόσχευσης, η οποία αποτελεί ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ για χιλιάδες ασθενείς 
συνανθρώπους μας, παραμένει μόνο μία:  
 
Η υιοθέτηση και η διάδοση της ΙΔΕΑΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ.  
Η αγάπη, ο αλτρουϊσμός και η γενναιοδωρία είναι τα αισθήματα εκείνα που αποτελούν μοναδικό κίνητρο για 
κάποιον, ο οποίος υπερβαίνοντας τον μεγαλύτερο πόνο μπροστά στην απώλεια δικού του ανθρώπου, 
καταφέρνει να γεφυρώσει την ζωή με το θάνατο. 

Φανταστείτε τη πράξη της Δωρεάς Οργάνων σαν μια αλυσίδα : 
Ζωή - Θάνατος - Ζωή! 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν από τον κ. Αναστάσιο Ε. 
Γερμενή, καθηγητή εργαστηριακής ανοσολογίας στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο για τη δωρεά μυελού των οστών και θα γίνουν 
πολλαπλασιαστές των πληροφοριών που πήραν στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον μέχρι να ενηλικιωθούν και να αποφασίσουν να γίνουν και 
οι ίδιοι εθελοντές δότες. 

17. Συμμετοχή στα συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας 
 
Μαθητές και μαθήτριες προσέφεραν εθελοντική εργασία κατά το γεύμα 
της 26/4  
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ΔΕΛΤΙΑ 
ΤΥΠΟΥ
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8/4/2013 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 11
ου

 Γυμνασίου Λάρισας 

στα πλαίσια των προγραμμάτων αγωγής υγείας  

΄΄ Εθελοντισμός : ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, δράση ΄΄ και 
΄΄Από την ευαισθητοποίηση στην πράξη : δράσεις εθελοντισμού στο σχολείο μας ΄΄ 

παρακολούθησαν μαθήματα πρώτων βοηθειών. 

 Η  εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Χριστίνα Γιώτσα 

με ηλεκτρονικό υλικό και βιωματικές δραστηριότητες κράτησε αμείωτο το 

ενδιαφέρον των συμμετεχόντων οι οποίοι πήραν μαθήματα προσφοράς προς τον 

συνάνθρωπο. 

Η εκδήλωση  οργανώθηκε από τις παιδαγωγικές ομάδες των προγραμμάτων αγωγής 

υγείας. 
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23/4/2013 
 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ 

ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 11
ου

 Γυμνασίου Λάρισας υλοποιώντας 

προγράμματα αγωγής υγείας με θέμα : 

΄΄ Εθελοντισμός : ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, δράση ΄΄ 

Και 

΄΄ Από την ευαισθητοποίηση στην πράξη : δράσεις εθελοντισμού στο σχολείο μας ΄΄ 

ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν για την ανεκτίμητη προσφορά ζωής προς τον 

συνάνθρωπο . 

Υποδέχθηκαν στο σχολείο και με έντονο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την κ. Μαρία 

Χατζητάκη , Διευθύντρια του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 

Λάρισας η οποία αναφέρθηκε στην εθελοντική αιμοδοσία  και τον κ. Αναστάσιο Ε. 

Γερμενή, Καθηγητή Εργαστηριακής Ανοσολογίας  του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου ο οποίος αναφέρθηκε στη δωρεά μυελού των οστών.  

Ευχή όλων  οι συμμετέχοντες,  σήμερα να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στον 

οικογενειακό και κοινωνικό τους κύκλο και να διαδώσουν τις πληροφορίες που 

πήραν από τα πλέον έγκυρα χείλη αλλά και  με την ενηλικίωσή τους να συμμετέχουν 

ενεργά σε πρωτοβουλίες δωρεάς αίματος και μυελού των οστών.  

Οι καθηγήτριες – μέλη των παιδαγωγικών ομάδων που οργάνωσαν την εκδήλωση  

ευχαριστούν τους εισηγητές για την πολύτιμη συμβολή τους στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση μαθητών και μαθητριών. 
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26/4/13 

   

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 11
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 11
ου

 Γυμνασίου Λάρισας επισκέφθηκαν 

τα συσσίτια της Μητρόπολης κλείνοντας έτσι, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα,  τις 

δράσεις των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με θέμα τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ που 

υλοποιούσαν τη φετινή σχολική χρονιά. 

Γνώρισαν το χώρο και τις εθελόντριες και είδαν το μεγάλο έργο της διακονίας όπου 

καθημερινά σιτίζονται 350 συμπολίτες μας. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες με μεγάλη χαρά βοήθησαν στο  σερβίρισμα  των  

φαγητών δείχνοντας έτσι τον ενεργό τους ρόλο και έξω από το σχολείο όπου 

χρειαστεί. 

Παράλληλα επισκέφθηκαν το ραδιοφωνικό σταθμό,  ενημερώθηκαν για τη λειτουργία 

του  και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα αγάπης και ελπίδας μέσα από τη 

ραδιοσυχνότητα του. 

Τέλος συνάντησαν τον σεβασμιότατο μητροπολίτη κ.κ. Ιγνάτιο και δέχθηκαν τις 

ευλογίες του. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Θέλουμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε  

 Τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν αλλά και 
τους γονείς τους που υποστήριξαν με κάθε τρόπο τις 
δράσεις των προγραμμάτων 

 Τη διεύθυνση του σχολείου και όλους τους συναδέλφους 
για την υποστήριξη  

 Τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την ‘Υπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ, την ACTIONAID , United for human rights, για την 
αποστολή του έντυπου υλικού πάνω στο οποίο στηρίχθηκε 
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων 

 Τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και 
τους ειδικούς από τον ξενώνα ΧΑΡΑ για την 
ευαισθητοποίηση που μας προσέφεραν και τη δυνατότητα 
εθελοντικής δράσης 

 Το Σύλλογο Φίλων του Πηνειού και του Παραποτάμιου 
Πολιτισμού, τους Ενεργούς Πολίτες Λάρισας, την AGROIL, 
την Ανθρωπομάνια  για τη συμβολή τους στην ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση σε εθελοντικές δράσεις προς το 
περιβάλλον 

 Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό , το Κέντρο  Αιμοδοσίας του 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, το τμήμα Εργαστηριακής 
Ανοσολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας 
για τη συμβολή τους στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση σε εθελοντικές δράσεις προσφοράς ζωής 
στον συνάνθρωπο. 

 Τον ιερέα του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάρισας για τη 
βοήθεια του στην υλοποίηση της δράσης προσφοράς 
τροφίμων 

 Την Ιερά Μητρόπολη Λάρισας για τη δυνατότητα 
προσφοράς εθελοντικής δράσης 

 Τις εφημερίδες ‘’ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ‘’ και ‘’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ‘’ 
για τη συμβολή τους στην προβολή των δραστηριοτήτων 
μέσα από τις σελίδες τους. 
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

http://volunteers.neagenia.gr 
http://www.makeawish.gr/ 
http://www.pineiosngo.org/ 
http://www.anthropomania.gr/ 
http://kpe-
filiat.thesp.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=71:odigos&cati
d=35:perivalonsos&Itemid=58 
http://www.energw.gr/ 
http://www.agroil-energy.gr/ 

http://www.exandasdocumentaries.com/gr/documentaries/chronologically/2012-
2013/340-el-sistema-sozontas-zoes 
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko.html 
http://www.unhcr.gr/1againstracism/ 
http://education.actionaid.gr/ 
gr.humanrights.com 
http://teacch.com/educational-approaches/Understandingfriends-
Greektranslation.pdf 
http://www.autismthessaly.gr/ 
http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=122 
http://www.eom.gr/ 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 

 
 ‘’ Ο εθελοντισμός για μένα  είναι 
κάτι ωραίο στη ζωή μου. Με τον 
εθελοντισμό βοηθάμε ανθρώπους 
με προβλήματα, με ασθένειες, 
ανθρώπους χωρίς χρήματα και 
στέγη, χωρίς να τους διακρίνουμε 
ως προς το χρώμα ή την καταγωγή 
ή κάτι άλλο. 
 Αλλά πιο πολύ βοηθάμε τον εαυτό 
μας . Του δίνουμε  μάθημα ζωής : 
Εμείς που τα έχουμε όλα πάντα 
θέλουμε κάτι παραπάνω κι αυτοί 

που δεν έχουν τίποτε είναι δυνατοί και ελπίζουν….’’ 
 
 ( Από τις σκέψεις μιας μαθήτριας που πήρε μέρος στο πρόγραμμα. )  
 

 

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α 
  Α ν θ ρ ω π ι σ μ ό ς 
         ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ς  
      Α λ τ ρ ο υ ϊ σ μ ό ς  
          ο υ δ ε τ ε ρ ό τ η τ α 
      Α ν ι δ ι ο τ έ λ ε ι α 
    Δ ο τ ι κ ό τ η τ α 

Ε μ π ε ι ρ ί α 
             σ τ ά σ η  ζ ω ή ς  
      Δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α 
      Π ρ ο σ φ ο ρ ά 
             σ υ μ μ ε τ ο χ ή 

 
( Από τις ομαδικές δραστηριότητες στα πλαίσια των προγραμμάτων  ) 

 


