
 

 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Φλόγα Αλληλεγγύης! | LAVEyou & Ipms Hellas 
 
Η διαδραστική ομάδα LAVEyou σε συνεργασία με την IPMS HELLAS επέστρεψαν δυναμικά για 2η συνεχόμενη χρονιά και στις 27-29 

Οκτωβρίου 2017 στο πλαίσιο της 36ης Πανελλήνιας Έκθεσης – Διαγωνισμού Πλαστικομοντελισμού στην Τεχνόπολη του Δήμου 

Αθηναίων, κράτησαν τη Φλόγα της Αλληλεγγύης Αναμμένη!  

Με αφορμή τις κοινές αξίες σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης υλοποιήθηκε μια ακόμα δράση 

αλληλεγγύης και ανιδιοτελούς προσφοράς για λογαριασμό του Συλλόγου Γονέων με Νεοπλασματική Ασθένεια ΦΛΟΓΑ 

(www.floga.org.gr). 

Μέσω των κουμπαράδων που ήταν εγκατεστημένοι στο περίπτερο της LAVEyou και της ΦΛΟΓΑΣ επετεύχθη ο στόχος να αγοραστούν 

2 pc & 2 laptops για τη στελέχωση του σχολείου που λειτουργεί στον ξενώνα της ΦΛΟΓΑ, ώστε τα παιδιά που φιλοξενούνται στους 

ξενώνες για το διάστημα της θεραπείας τους να μην χάνουν την επαφή με το σχολείο και τα μαθήματά τους. Επιπλέον 

συγκεντρώθηκαν προϊόντα παιδικής ένδυσης για παιδιά 1-16 ετών που φιλοξενούνται στους ξενώνες.  

Στο πλαίσιο του Make and Take Workshop, τα παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια & 

κατασκευές που οργανώθηκαν από ανθρώπους της IPMS HELLAS, στην αίθουσα Αποθήκη στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 

Κάθε παιδί είχε τη δυνατότητα να φτιάξει το μοντέλο της αρεσκείας του και να ζήσει τον μαγικό κόσμο του πλαστικομοντελισμού. 

Παράλληλα η ομάδα της IPMS HELLAS ετοίμασε ένα ειδικό μοντέλο, το σχέδιο του οποίου βασίστηκε στο λογότυπο της ΦΛΟΓΑ και το 

οποίο θα παραδοθεί στα παιδιά σε ειδική γιορτή μετά το πέρας της Έκθεσης. 

Παράλληλα, το παρών έδωσε το Be My Hero-Γίνε ο Ήρωάς μου σε συνεργασία με το Χάρισε Ζωή,  προτρέποντας τον κόσμο να γίνει 

Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών τόσο απλά… με μια μπατονέτα! Έτσι απλά, δημιουργήθηκε μια τεράστια αλυσίδα ανθρωπιάς και 

αγάπης και πάνω από 80 μπατονέτες βρήκαν τους ήρωές τους και έγιναν δότες μυελού των οστών.  

 

Πληροφορίες  

 

-Δες το Video της δράσης μας στο YouTube: 
https://youtu.be/8btpCGVWT3U 
 

-LAVEyou | Φλόγα Αλληλεγγύης: 
 https://m.facebook.com/laveyouproject/ 
  
-IPMS HELLAS:  
https://www.facebook.com/IPMS.Hellas.official/ 
  
-36η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ: 
https://www.facebook.com/events/253137738466005/?ti=icl 
 
-Be My Hero: 
 https://www.facebook.com/bemyhero2/ 
 
-Χάρισε Ζωή:  
https://www.facebook.com/cbmdpatras/ 
 
 
Υ.Γ: Ευχαριστούμε την Φιλομήλα που δέχθηκε να φωτογραφηθεί για καλό σκοπό...το tattoo φλόγα στο στέρνο της είναι αληθινό!!!! 
 
#Stay_Tuned! 
 
#LAVEyou #IpmsHellas #Φλόγα #BeMyHero  #ΧάρισεΖωή #Τεχνόπολη #Solidarity #MakeAndTake #fun #action #reaction 
#interaction 
 

 

www.LAVEyou.com | info@laveyou.com 
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