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Θεςςαλονίκη, Σετάρτη 21 Μαρτίου 2018 

 

ΘΕΜΑ: Κοινωνική πρωτοβουλία Αρςακείου Γυμναςίου–Λυκείου Θεςςαλονίκησ ενόψει τησ εορτήσ του 

Πάςχα 

 

Αγαπητοί γονείσ, 

Λίγεσ εβδομάδεσ μασ χωρίζουν μόνο από τισ άγιεσ ημέρεσ του Πάςχα. Αυτέσ τισ ημέρεσ η ςκέψη μασ είναι 

κοντά ςτουσ ςυνανθρώπουσ μασ που αντιμετωπίζουν ςοβαρά προβλήματα και χρειάζονται τη βοήθειά μασ, 

και ειδικά ςτα παιδιά για τα οποία η ζωή δεν υπήρξε τόςο ευνοΰκή. 

Φέτοσ, λοιπόν, αποφαςίςαμε να ενιςχύςουμε οικονομικά δύο εθελοντικούσ οργανιςμούσ που έχουν ωσ κύρια 

μέριμνά τουσ το παιδί και την οικογένεια: 

1) «Σο Χαμόγελο του Παιδιού» (https://www.hamogelo.gr), που εργάζεται για την προάςπιςη των 

δικαιωμάτων των παιδιών και την αντιμετώπιςη καθημερινών προβλημάτων των παιδιών και των 

οικογενειών τουσ, εξαςφαλίζοντασ τα απαραίτητα για τη ςωματική, ψυχική και πνευματική ιςορροπία 

τουσ. 

2) Ση «Λάμψη» (http://lampsi.org), τον ύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλαςματικέσ Αςθένειεσ 

Βορείου Ελλάδοσ) που έχει ωσ ςτόχο την εξαςφάλιςη καλύτερων ςυνθηκών νοςηλείασ για τα παιδιά με 

καρκίνο, καθώσ και την οργανωμένη αντιμετώπιςη ειδικών προβλημάτων (οικονομικών, ψυχολογικών, 

κοινωνικών κ.ά) που αναπόφευκτα προκύπτουν για τισ οικογένειέσ τουσ. 

Μπορείτε να ςυμβάλετε ςτην οικονομική ςτήριξη των δύο αυτών οργανώςεων με όποιο ποςό εςείσ 

επιθυμείτε. Σα χρήματα θα τα ςυγκεντρώςουν οι ταμίεσ των τμημάτων κατά το διάςτημα από ςήμερα 

Σετάρτη 21 έωσ και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ώςτε ςτη ςυνέχεια να παραδοθούν τα χρήματα ςτισ 

δύο οργανώςεισ.  

Είμαςτε βέβαιοι πωσ θα ςασ έχουμε αρωγούσ και ςε αυτή μασ την πρωτοβουλία. 

ασ ευχαριςτούμε εκ των προτέρων και ςασ ευχόμαςτε Καλή Ανάςταςη και Καλό Πάςχα. 

 

Σα Μαθητικά υμβούλια, οι ύλλογοι Διδαςκόντων και οι Διευθύνςεισ 

Αρςακείου Γυμναςίου και Λυκείου Θεςςαλονίκησ τησ Φ.Ε.  

 

https://arsakeiogt.wordpress.com 

http://arsakeiolykeiothess.blogspot.gr 
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