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■ Κάνε αὐτὸ ποὺ Σοῦ ἀναλογεῖ! Δῶσε λίγο Αἷμα! Σῶσε μία Ζωή!

Τρίτη Αἱμοδοσία 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς

Σάββατο, 4 /17.6.2017

μὲ τὴν εὐχή, εὐλογία καὶ 
καθοδήγησι τοῦ Σεβασμι-

ωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 
πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββα-
το, 4 /17.6.2017, στὰ Γραφεῖα 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, στὴν Δημοτικὴ 
Ἑνότητα Φυλῆς Ἀττικῆς, ἡ τρίτη ὀργανωμένη Αἱμοδοσία τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μὲ τὴν πρωτοβουλία καὶ εὐθύνη τῆς 
μητροπολιτικῆς «Ἕνωσης Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν “ὁ Ἐσταυ-
ρωμένος” », καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο 
Νέας Ἰωνίας «Κωνσταντοπούλειο» (πρώην « Ἁγία Ὄλγα»). 

Ἡ συμμετοχὴ ἦταν ἱκανοποιητική, καὶ παρόλο ποὺ ἦταν μι-
κρότερη ἀπὸ αὐτὴν τῆς τελευταίας μας Αἱμοδοσίας τοῦ Δεκεμ-
βρίου 2016, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων ποὺ δὲν μπόρεσαν τελικὰ νὰ 
δώσουν αἷμα ἦταν συγκριτικὰ πολὺ μικρότερος. 

Συνολικὰ προσῆλθαν 49 Ἐθελοντὲς καὶ 
συγκεντρώθηκαν 43 φιάλες αἷμα! 

Ἐπίσης, μᾶς χαροποίησε ἰδιαιτέρως ἡ 
αὐξημένη συμμετοχὴ τῶν Ἐθελοντῶν 
ἀπὸ τὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.

Στόχος τῆς «Ἕνωσης Ἐθελοντῶν Αἱμο-
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δοτῶν “ὁ Ἐσταυρωμένος”», δὲν εἶναι μόνο 
ἡ συγκέντρωση αἵματος, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνη-
μέρωση ὅσων περισσοτέρων ἐν δυνάμει 
Ἐθελοντῶν, γιὰ τὴν σπουδαιότητα τοῦ νὰ

γίνεται κανεὶς ΤΑΚΤΙΚΟΣ Ἐθελοντὴς Αἱμο-
δότης καὶ Αἱμοπεταλιοδότης, καθὼς καὶ Δό-

της Μυελοῦ τῶν Ὀστῶν. 
Στὸ πλαίσιο αὐτό, μάλιστα ἀπὸ τὴν Αἱμοδοσία αὐτήν, ἐγ-

καινιάσαμε τὴν συνεργασία μας μὲ τὸν Σύλλογο «Ὅραμα 
Ἐλπίδας - Τράπεζα Ἐθελοντῶν Δοτῶν Μυελοῦ τῶν Ὀστῶν» 
(᾿Ογκολογικὴ Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Βαρδινογιάννη - 
ΕΛΠΙΔΑ», Νοσοκομεῖο Παίδων «Ἁγία Σοφία»). 

Παρaυρέθηκε Ἐκπρόσωπος τοῦ Συλλόγου «Ὅραμα Ἐλπί-
δας», προκειμένου νὰ ἐνημερώσει τοὺς Ἐθελοντὲς Αἱμοδό-
τες μας γιὰ τὴν διαδικασία ἐγγραφῆς 
καὶ δωρεᾶς μυελοῦ τῶν ὀστῶν. Γιὰ 
ὅσους τὸ ἐπιθυμοῦσαν, ὑπῆρχε ἡ δυ-
νατότητα ἐγγραφῆς ὡς Ἐθελοντοῦ 
Δότη Μυελοῦ τῶν Ὀστῶν μὲ τὴν συμ-
πλήρωση τοῦ ἀπαραιτήτου ἐντύπου 
καὶ τὴν ἁπλῆ ἐπίδωση ἑνὸς δείγματος σάλιου.

Ἤδη, ἀπὸ τὴν πρώτη αὐτὴ συνεργασία μας, ἐνεγράφησαν 
30 ἄτομα ὡς Ἐθελοντὲς Δότες Μυελοῦ τῶν Ὀστῶν, κάποιοι 
ἀπὸ τοὺς ὁποίους προσῆλθαν ἐπὶ τούτου, καθότι δὲν μπο-
ροῦν νὰ δίνουν αἷμα γιὰ διάφορους λόγους.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸν Σύλλογο «Ὅραμα 
Ἐλπίδας» καὶ τὴν δωρεὰ Μυελοῦ τῶν Ὀστῶν, μπορεῖτε νὰ 
ἐπισκευθεῖτε τὴν ἱστοσελίδα www.oramaelpidas.gr. 

* * *
Εὐχαριστοῦμε θερμῶς γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν ὁμάδα τοῦ 

Νοσοκομείου γιὰ τὴν πολὺ καλὴ συνεργασία, τὴν κα Ἰωάννα 
Βαρελᾶ ἀπὸ τὸν Σύλλογο «Ὅραμα Ἐλπίδας» γιὰ τὴν ἐπίσης 
πολὺ καλὴ συνεργασία, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς Διακονητὲς 

ποὺ συνέβαλαν στὴν ἄρτια καὶ ὁμαλὴ δι-
εξαγωγὴ τῆς Αἱμοδοσίας (Μέλη τοῦ 
Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος» καὶ τοῦ 
«Συνδέσμου Ἐθελοντῶν» τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, κ.ἄ.).

Καὶ φυσικά, εὐχαριστοῦμε θερμῶς ΟΛΟΥΣ 

http://www.oramaelpidas.gr
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τοὺς Ἐθελοντὲς Αἱμοδότες μας, οἱ ὁποῖοι 
ἀφιέρωσαν τὸ πρωϊνὸ τοῦ Σαββάτου τους, 
γιὰ νὰ «κάνουν αὐτὸ ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ» 
καὶ ἔτσι νὰ σώσουν μὲ τὸ αἷμα τους τὴν 
ζωὴ ἑνὸς ἀγνώστου συνανθρώπου τους ἢ 
καὶ νὰ ἐγγραφοῦν ὡς Ἐθελοντὲς Δότες Μυελοῦ τῶν Ὀστῶν.

* * *
Θὰ θέλαμε νὰ ὑπενθυμίσουμε, ὅτι ὅσοι θὰ ἐπιθυμοῦσαν 

νὰ συνεισφέρουν στὴν Τράπεζα Αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, μποροῦν νὰ δώσουν αἷμα:

α. στὶς ἑπόμενες ὀργανωμένες Αἱμοδο-
σίες μας (χειμερινή-Δεκέμβριος, θερινή-
Ἰούνιος)· 

β. ἢ ἀνὰ πᾶσα στιγμή, σὲ ὅποιο Νο-
σοκομεῖο ἢ Κέντρο Αἱμοδοσίας τοὺς 

ἐξυπηρετεῖ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. ● Στὴν πε-
ρίπτωσι αὐτή, θὰ πρέπει ὁ Αἱμοδότης νὰ σημειώσει στὸ ἐρω-
τηματολόγιο τοῦ Νοσοκομείου, ὅτι δίνει αἷμα γιὰ «Σύλλογο» 
καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὴν «Ἕνωση Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν 
“ὁ Ἐσταυρωμένος”» - Ἀριθμ. Μητρώου Ε.Μ.Α. 12795 καὶ 
κατόπιν νὰ ἐπικοινωνήσει τηλεφωνικὰ μὲ τὴν κα Μαριάνθη 
Παγουλάτου -Τούμπα στὸ 6972 45 66 82, προκειμένου νὰ μᾶς 
ἐνημερώσει γιὰ τὴν προσφορά του.

Σᾶς περιμένουμε στὴν ἑπομένη ὀργανωμένη Αἱμοδοσία 
μας, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῆ τὸ Σάββατο, 2α Δεκεμ-
βρίου 2017 πολ. ἡμ. στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς, Ἀχαρναὶ Ἀττικῆς.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς 
«Ἕνωσης Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν 

“ὁ Ἐσταυρωμένος”» 


