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Βράβευση από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με 
αφορμή τον Εορτασμό των Τριών 
Ιεραρχών και της Ημέρας των 
Γραμμάτων, βρέθηκε η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών κατόπιν πρόσκλησης 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Η 
ΠΟΣΕΑ βραβεύτηκε από την 
Πρύτανι Καθ. Ιατρικής Βενετσάνα Ε. 
Κυριαζοπούλου για τη συνεισφορά 
της στο έργο που προσφέρει το 
ΚΕΔΜΟΠ – ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ και τη
συμβολή της στην προώθηση του 
μηνύματος της Εθελοντικής Δωρεάς 
Μυελού των Οστών. Το Κέντρο 
Ενημέρωσης και Προσέλκυσης 
Εθελοντών Δοτών Μυελού των 
Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) λειτουργεί υπό 
την αιγίδα του Πανεπιστημίου 
Πατρών, του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και 
του Εθνικού Οργανισμού 
Μεταμοσχεύσεων. Μέσα σε λίγα 
χρόνια λειτουργίας, έχει καταφέρει 
να εγγράψει 40.000 δότες, ενώ 
συνεργάζεται με την Παγκόσμια 
Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών (BMDW) και με 
τη Διεθνή Ένωση WMDA. 
Την ίδια ημέρα της 30ης 
Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε 
σεμινάριο εκπαίδευσης εθελοντών 
προσελκυτών με θέμα: "Ενημέρωση
και Προσέλκυση Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών”, για το οποίο η 
ΠΟΣΕΑ έλαβε την αντίστοιχη 
πιστοποίηση. 
Nα εκφράσουμε τα θερμά μας 
συγχαρητήρια τόσο στο ΚΕΔΜΟΠ 
για το εξαιρετικά σημαντικό και 
αξιόλογο έργο του, όσο και στους 
Συλλόγους-μέλη της ΠΟΣΕΑ που 
συμπεριλαμβάνουν στις δράσεις 
τους την ενημέρωση και 
προσέλκυση Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών, συμβάλλοντας 
σημαντικά στο κοινωνικό έργο του 
ΚΕΔΜΟΠ.

14 Ιουνίου 2017: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
διοργάνωσε στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Εθελοντή Αιμοδότη δράση με τίτλο «Πανελλήνιος Διαγωνισμός 
Ζωγραφικής για μαθητές Δημοτικών Σχολείων». 
Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα 
συμμετείχαν μέσω των συλλόγων-μελών της ΠΟΣΕΑ, σε αυτό το 
διαγωνισμό, μεταφέροντας το δικό τους μήνυμα αγάπης μέσα από τα 
δικά τους μάτια. Οι νικητές αναδείχθηκαν από το Σύλλογο Εθελοντών 
Αιμοδοτών Αργολίδας "Δεσμοί Αίματος", από το ΣΕΑ & ΔΟΣ "ΕΛΠΙΣ" 
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ και από το ΣΕΑ "ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ". Οι ζωγραφιές και η συμμετοχή των 
παιδιών μας γεμίζει με ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο! 

Το σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2017 ήταν: 
“Τι μπορείτε να κάνετε; Δώστε αίμα. Δώστε τώρα. Δώστε 
συχνά”, το οποίο παραπέμπει στην επιτακτική ανάγκη για προσφορά 
αίματος ώστε να εξασφαλιστεί η αυτάρκεια σε αυτό. Αυτή η 
εκστρατεία είχε σαν στόχο να επικεντρωθεί σε κατάσταση κρίσης ή 
έκτακτης ανάγκης, στις οποίες η φυσική ανθρώπινη αντίδραση είναι 
"Τι μπορώ να κάνω; Πώς μπορώ να βοηθήσω;". Την απάντηση 
έδωσαν όλοι οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών, λοιποί φορείς καθώς 
και μέλη της κοινωνίας που προέτρεψαν τους συνανθρώπους τους 
είτε να δώσουν αίμα είτε να συμμετέχουν σε δράσεις
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.



Βράβευση από τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο 
Μεταμοσχευθέντων εκ 
Νεφρού

Στην κοπή πίτας του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ 
Νεφρού, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο Titania στις 
05/02/2017, παρευρέθηκε η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
και βραβεύτηκε για το έργο και 
την προσφορά της. Ο Πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συλλόγου, κ. 
Σβάρνας Χρήστος, μετά από 
αναφορά στη δράση της 
Ομοσπονδίας, την ευχαρίστησε 
για τη συνεργασία όλα αυτά τα 
χρόνια, τονίζοντας τη 
σπουδαιότητα και την ανάγκη 
συνέχισης αυτής της συνεργασίας 
αλλά και προσφοράς της στην 
ελληνική κοινωνία.  
Η αναγνώριση αυτής της 
προσπάθειας αποτελεί ιδιαίτερη 
τιμή για την Ομοσπονδία, καθώς 
την οπλίζει με δύναμη να 
συνεχίσει αυτό το δύσκολο έργο. 
  

15η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών

Το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017 στο Ξυλόκαστρο πραγματοποιήθηκε 
η τελετή αφής της φλόγας της 15ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας. 
Εμπνευστής της ιδέας της Λαμπαδηδρομίας ήταν ο Σύλλογος 
Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου «Οι φίλοι της ζωής», ο οποίος 
φέτος γιόρτασε τα 30 χρόνια δράσης και προσφοράς στην κοινωνία 
και τον εθελοντισμό, με την φιλοξενία της τελετής της αφής της 
φλόγας.  
Η Φλόγα της Αγάπης ξεκίνησε την επομένη το ταξίδι της και στα χέρια 
εκατοντάδων λαμπαδηδρόμων διέσχισε ολόκληρη την ηπειρωτική και
νησιωτική χώρα μεταφέροντας το μήνυμα της αγάπης, της προσφοράς 
και της αλληλεγγύης. Συμμετείχαν συνολικά 48 Σύλλογοι και φορείς και 
26 Δήμοι.  
Η Τελετής Λήξης, ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί να γίνει στη Σκάλα 
Λακωνίας, για λόγους που δεν οφείλονται στην Ομοσπονδία, ανεβλήθη 
και πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας την 25η 
Σεπτεμβρίου 2017. Με τη συμμετοχή του Γιάννη Κούρου, κορυφαίου 
διεθνώς υπερμαραθωνοδρόμου και 200 μαθητών από τα Λύκεια του 
Ξυλοκάστρου, έκλεισε η όμορφη αυτή εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι 
αποτελεί πλέον το ιδανικότερο μέσον για την προβολή και διάδοση της 
πανανθρώπινης ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας.  
Η 15η Λαμπαδηδρομία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Εθνικού 
Κέντρου Αιμοδοσίας, της ΠΟΣΕΑ και της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Θαλασσαιμίας, με Μέγα Χορηγό την εταιρεία ΒΙΚΟΣ ΑΕ και συν-
διοργανωτή το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου. 
Συμμετείχαν και στήριξαν το Υπουργείο Υγείας, η Ελληνική Αστυνομία, 
το ΕΚΑΒ και ο Δήμος Ξυλοκάστρου. 
Χορηγοί ήταν οι εταιρείες ΛΟΥΞ ΑΕ και Σκλαβενίτης, η 6η Υγειονομική
Περιφέρεια και η Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας.  



Με την παρουσία της Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α κας Χάρις Ματσούκα και του Επιστημονικού Διευθυντή κ. 
Κώστα Σταμούλη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στην Αίθουσα Τελετών του Υπουργείου 
Υγείας η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Η ηγεσία του Ε.ΚΕ.Α παρουσίασε το νέο σχέδιο του 
οργανισμού για την κεντρική διαχείριση του αίματος στην χώρα σε άμεση πάντα συνεργασία με τα Κέντρα 
Αιμοδοσίας. Ο στόχος, όπως είπαν, είναι διττός: 
1) Η καλύτερη αξιοποίηση του προσφερόμενου αίματος αφού το Ε.ΚΕ.Α έχει τεκμηριώσει την άποψη ότι 
μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερους πάσχοντες με την ίδια ποσότητα αίματος που 
συγκεντρώνουμε σήμερα. 
2) Η επίτευξη οικονομίας κλίμακος μέσα από το συντονισμό των εξωτερικών αιμοδοσιών, αφού δεν θα 
πρέπει να παραβλέπουμε γεωγραφικές και εποχικές παραμέτρους. 
Η κυρία Ματσούκα άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τις επισημάνσεις επί του σχεδίου που έκαναν οι 
εκπρόσωποι των Συλλόγων, σε ορισμένες περιπτώσεις με οξύ τρόπο, δεσμεύτηκε να τις μελετήσει και ως εκ 
τούτου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας μεταβατικής περιόδου.
Κατά τα άλλα οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έχουν ως εξής: 
Εγκρίθηκε η οικονομική χρήση της προηγούμενης περιόδου και ο προϋπολογισμός για την νέα περίοδο. 
Αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της Π.Ε.Ν.Ε.Α. ώστε με τη συνεργασία και των 
Συλλόγων αλλά και των ίδιων των Μελών της Π.Ε.Ν.Ε.Α. να συνταχθεί ένας εσωτερικός κανονισμός 
λειτουργίας με στόχο την μεταξέλιξή της σε ένα δυναμικό μοχλό προσέγγισης των νέων. 
Μετά την υποψηφιότητα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Πάτρας 
για την ανάληψη της διοργάνωσης της 29ης Αμφικτιονίας Συλλόγων και Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας, 
η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα 
συνεργασίας με όλους τους φορείς του Ν. Αχαίας για την πραγματοποίησή της στην Πάτρα το 2018. 
Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφάσισε μετά την ενημέρωση από την Πρόεδρο του Ε.ΚΕ.Α. κα Χάρις 
Ματσούκα καθώς και από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Χρήστο Πρωτόπαπα, την Τελετή Αφής της 
Φλόγας της Αγάπης να την πραγματοποιήσουμε στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Μαρτίου του 2018.

Γεν ι κή  Συνέλευση  2017



Ο ΣΚΑΪ σε συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Ε.Α και την υποστήριξη της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. πραγματοποιούν για 2η χρονιά, 
μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την αιμοδοσία με τίτλο «Όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο 
φυσικό είναι να δίνεις αίμα!». Ο ΣΚΑΪ μέσα από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και την ιστοσελίδα του θα 
ενημερώνει για τα οφέλη της αιμοδοσίας. 
Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας θα διοργανωθούν σε διάστημα δύο μηνών (Νοέμβριο και Δεκέμβριο) 
δράσεις αιμοδοσίας σε  περιοχές της Αθήνας και της περιφέρειας.  
Το Νοέμβριο συμμετείχαν οι παρακάτω σύλλογοι, συγκεντρώνοντας 300 μονάδες αίματος: 
-ΣΕΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ" 
-ΣΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
-ΣΕΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ''Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ'' 
-ΣΕΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ " Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" 
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
-ΣΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" 
-ΣΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΑΛΙΜΟΥ 
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ''ΣΤΕΛΛΑ 
ΜΑΝΩΛΑ-ΚΟΥΡΤΗ'' 
-ΣΕΑ ΙΤΕΑΣ "Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ"   
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ  "ΕΛΠΙΣ" ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ 
-ΣΕΑ ΦΕΡΩΝ "ΙΣΑΑΚΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ" 
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ "ΔΕΣΜΟΙ 
ΑΙΜΑΤΟΣ" 
-ΣΕΑ ΦΙΛΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ "Ο ΆΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ''

ΔΡΑΣΗ  ΣΚΑ Ι -Β Ι ΚΟΣ -ΠΟΣΕΑ



Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος 
Αργολίδας «ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ» ιδρύθηκε στις 15 Ιουλίου 2011, από μια παρέα 
ανθρώπων που είτε από προσωπικές εμπειρίες είτε από εμπειρίες άλλων ανθρώπων 
είχαν καταλάβει πόσο σημαντικό και αναγκαίο είναι η προσφορά εθελοντικού 
αίματος. Σκέφτηκαν να τον ονομάσουν "ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ" συμβολικά για να 
δείξουν τη βαθιά, ανθρώπινη, παντοτινή σχέση που υπάρχει όχι μεταξύ τους αλλά 
με κάθε άνθρωπο που δίνει αίμα. 
Στόχος του συλλόγου είναι να μην λείψει το αίμα από κανέναν άνθρωπο όσο και 
όταν το χρειάζεται. Οργανώνουν σταθερές αιμοδοσίες όλο το χρόνο αλλά και 
έκτακτες, αν υπάρχουν επείγουσες εκκλήσεις από τα Νοσοκομεία του νομού, 
παράλληλα υποστηρίζουν όσες άλλες προσπάθειες γίνονται από άλλους φορείς 
(Συλλόγους, Εκκλησία, Νοσοκομεία κλπ.). Επίσης διοργανώνουν τακτικές 
ενημερωτικές δράσεις σε χώρους, όπως σχολεία, σχολές, σωματεία, συλλόγους.   
Απώτερος σκοπός είναι να ενημερώνουν, να λύνουν απορίες, να δίνουν απαντήσεις 
να ευαισθητοποιούν και να κάνουν κατανοητό σε όλους το πόσο εύκολο και το 
πόσο σημαντικό είναι να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης! 
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Από την ίδρυση του έως και σήμερα, έχει πραγματοποιήσει 76 τακτικές  και 3 
έκτακτες εθελοντικές αιμοδοσίες, σε αυτές έχουν προσέλθει περισσότεροι από 
1000 εθελοντές, και έχει  ανταποκριθεί σε όλες τις εκκλήσεις για ανάγκες αίματος 
με μεγάλη επιτυχία. Έχει στηρίξει πάνω από 20 περιστατικά συνανθρώπων μας που 
χρειάστηκαν αιμοπετάλια με τους εθελοντές δότες αιμοπεταλίων να μεταβαίνουν σε 
νοσοκομεία της Αττικής για να καλύψουν τις ανάγκες. Ήδη από το 2012 ο 
σύλλογος έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης Δοτών Μυελού   

"Αν μέχρι τώρα 

αναγνωρίζαμε 

τη συγγένεια εξ 
αίματος μόνο 

στην 

οικογένεια μας, 

τώρα έχουμε 

τη δυνατότητα 

να κυλάει το 

ίδιο αίμα στις 

φλέβες 

πολλών 

ανθρώπων" 
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των Οστών του Πανεπιστήμιου Πατρών ΚΕΔΜΟΠ-Χάρισε 
Ζωή και ενημερώνει τον κόσμο για την εθελοντική δωρεά 
μυελού των οστών. 
Μέχρι και σήμερα έχει εντάξει περισσότερους από 2.000 
εθελοντές στην εθνική και παγκόσμια τράπεζα αναζήτησης. 
Μάλιστα από αυτούς βρέθηκαν συμβατοί 4 εθελοντές δότες 
που ενημερώθηκαν και εγγράφηκαν στα πλαίσια 
εκδηλώσεων του συλλόγου ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ.  
Φέτος με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησαν τη 2η Ημερίδα 
για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου του νομού, όπου 
συμμετείχαν περισσότεροι από 500 μαθητές, οι οποίοι 
ενημερώθηκαν από καταξιωμένους επιστήμονες για την 
εθελοντική προσφορά αίματος και τη δωρεά μυελού των 
οστών. Σε λίγους μήνες, τονίζει ο Πρόεδρος του Συλλόγου, 
κ. Δημήτρης Σελλής, αυτά τα παιδιά γίνονται 18 ετών, 
έμαθαν λοιπόν το πόσο απλό είναι να κρατήσεις έναν 
άνθρωπο στη ζωή και πόσο σημαντικό είναι να είσαι 
εθελοντής και να προσφέρεις στον πάσχοντα συνάνθρωπο. 
Συνεχίζει στην ερώτηση γιατί το εθελοντικό κίνημα της 
αιμοδοσίας στην Ελλάδα δεν έχει την ανταπόκριση που θα 
περιμέναμε, λέγοντας "Πιστεύω ότι είναι θέμα καθαρά 
ενημέρωσης και παιδείας, σ΄ αυτό πάνω το κομμάτι 
δουλεύουμε πραγματοποιώντας δράσεις που απευθύνονται σε 
όλους τους μαθητές και πιο στοχευμένα στους μαθητές της Γ΄ 
Λυκείου γιατί αυτοί οι νέοι είναι εν δυνάμει εθελοντές 
αιμοδότες".  

"Οι νέοι μας είναι η συνέχεια, 

η ελπίδα, το μέλλον, σε 

αυτούς βασιζόμαστε για ένα 

καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο 

της προσφοράς και της 

αγάπης στο συνάνθρωπο"  
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Οι  πιο όμορφες στιγμές που θυμούνται και μοιράζονται μαζί μας  
  
"Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ένα πολύ δύσκολο περιστατικό που αντιμετωπίσαμε με ένα μαθητή Λυκείου της περιοχή μας. Ο νεαρός 
εσπευσμένα είχε διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας και είχε μεγάλη ανάγκη αίματος και αιμοπεταλίων. Μετά από ένα έκτακτο 
Δ.Σ αποφασίσαμε να βοηθήσουμε. Αν και δεν είχαμε μεγάλη εμπειρία από άλλο τόσο σοβαρό περιστατικό, καταφέραμε να παίξουμε 
σημαντικό ρόλο και να συντονίσουμε όλες τις δράσεις. Έτσι λοιπόν σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 
σχολείου που φοιτούσε ο μαθητής, οργανώσαμε μία έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία, η οποία είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και 
συγκεντρώσαμε αρκετές μονάδες αίμα. Παράλληλα καταφέραμε, με τη βοήθεια του Δήμου Άργους Μυκηνών, ο οποίος μας 
παραχώρησε μεταφορικό μέσο και με τη βοήθεια των σπουδαστών που φοιτούσαν στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Άργος 
να  προωθήσουμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εθελοντές δότες αιμοπεταλίων στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν ο νεαρός 
 στην Αθήνα. Μετά από αρκετούς μήνες όλα εξελίχθηκαν καλά για την υγεία του ασθενή.  
Το συγκινητικό για εμάς είναι ότι μετά το τέλος της δοκιμασίας ο νεαρός εκείνος μαθητής ήρθε να μας γνωρίσει. Από τότε 
μέχρι σήμερα είναι μαζί μας θέλοντας έτσι με τη σειρά του να προσφέρει και αυτός στον άγνωστο συνάνθρωπο. 

Η δεύτερη περίπτωση είναι μία επιστολή που μας έστειλε μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου μετά το τέλος της 2ης Ημερίδας με θέμα: 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ. Η επιστολή είχε τίτλο: Mε το βλέμμα στους εθελοντές 
αιμοδότες". 

Σας την παραθέτουμε και με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα θα κλείσουμε το δεύτερο τεύχος για το 2017. 
Καλές γιορτές σε όλους με υγεία! Ας κάνουμε αυτόν τον κόσμο καλύτερο, είναι στο χέρι μας!   
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