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Ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι ΄ (2016-2017)
Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων

† Κυριακὴ Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15/28.5.2017
Φυλὴ Ἀττικῆς

Ἀπολογισμὸς Τμήματος Αἱμοδοσίας
2016-2017

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα μας, 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές,

Ἀπὸ τὴν περσινὴ Ἐκδήλωση Ἀπολογισμοῦ στὶς 26 Ἰουνίου 
2016, μέχρι καὶ σήμερα, ἡ Ἕνωση Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν «Ὁ 
Ἐσταυρωμένος» συγκέντρωσε ἀπὸ Ἐθελοντὲς Αἱμοδότες μας,
52 φιάλες αἷμα. Στὸ διάστημα αὐτὸ ἐξυπηρετήσαμε 30 συν-
αθρώπους μας μὲ 48 φιάλες Αἷμα καὶ 2 μὲ Αἱμοπετάλια.

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο θὰ θέλαμε νὰ τονίσουμε, πὼς
ὁ στόχος τῆς «Ἕνωσης Ἐθελοντῶν Αἱμοδο-
τῶν», δὲν εἶναι μόνο ἡ συγκέντρωση αἵ-
ματος, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνημέρωση ὅσων περισ-
σοτέρων ἐν δυνάμει Ἐθελοντῶν, γιὰ τὴν σπου-
δαιότητα, τοῦ νὰ γίνεται κανεὶς ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

Ἐθελοντὴς Αἱμοδότης...! 
Οἱ Ὀργανωμένες Αἱμοδοσίες γίνονται πρὸς 

διευκόλυνση τῶν Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν μας, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ 
νὰ δυσκολεύονται νὰ πηγαίνουν σὲ κάποιο νοσοκομεῖο τὶς 
ἐργάσιμες μέρες καὶ ὥρες. 

Θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι ὑπάρχουν νοσοκομεῖα 
ποὺ πραγματοποιοῦν αἱμοληψίες καὶ τὸ ἀπόγευμα, ὅπως π.χ.
τὸ ΚΑΤ.

Σύνδεσμος Ἐθελοντῶν 
Αἱμοδοτῶν

«Ὁ Ἐσταυρωμένος»
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Ἐξίσου σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ Αἱμοπεταλιοδοσία, ἡ ὁποία 
εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητη, κυρίως γιὰ ἄτομα ποὺ πάσχουν ἀπὸ 
λευχαιμία καὶ ἄλλες παθήσεις τοῦ αἵματος καὶ χρειάζονται 
συνεχῶς μεταγγίσεις. Μικρὰ παιδιά, ἀκόμα καὶ κάτω τοῦ 
ἑνὸς ἔτους, μπορεῖ νὰ μεταγγίζονται ἕως καὶ δύο φορὲς τὴν 
ἡμέρα!

Ἕνας ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ, ΤΑΚΤΙΚΟΣ, Ἐθελον-
τὴς Αἱμοδότης, μπορεῖ νὰ δίνει αἷμα κάθε 3 μὲ 4 μῆνες καὶ 
αἱμοπετάλια κάθε 1 μὲ 2 μῆνες.  

Ἡ κάθε φιάλη αἵματος, κατόπιν εἰδικῆς ἐπεξεργασίας, 
μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἢ καὶ νὰ σώσει 3 συναθρώπους μας. 
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει 
Αἱμοδότης ἢ καὶ Αἱμοπεταλιοδότης ἔχει τὴν ΔΥΝΑΜΗ νὰ 
βοηθήσει ἢ καὶ νὰ σώσει ἀπὸ 6 μέχρι καὶ 24 συνανθρώπους 
μας τὸν χρόνο! 

Σᾶς ἔχει μοιραστεῖ Αἴτηση Ἐγγραφῆς, γιὰ τὴν «Ἕνωση 
Ἐθελοντῶν Αἱμοδοτῶν» καθὼς καὶ τὰ στοιχεῖα ἐπικοινωνίας 
τῶν Ὑπευθύνων.

Ἡ ἑπόμενη ὀργανωμένη Αἱμοδοσία μας, θὰ γίνει τὸ 
Σάββατο, 17 Ἰουνίου στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Εὐχόμαστε νὰ μπορέσετε νὰ ἀνταποκριθεῖτε στὴν πρόσκλη-
ση αὐτή, καὶ ἂν ὄχι ἐσεῖς παροτρύνεται κάποιον γνωστό σας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε!
Μαριάνθη Παγουλάτου-Τούμπα


