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Τέλος να διασφαλίσει την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα του αίματος και
των παραγώγων του για όλους τους ασθενείς που το έχουν ανάγκη. Κάθε χρόνο
πραγματοποιείται μια παγκόσμια κεντρική εκδήλωση σε κάποια χώρα της υφηλίου. Φέτος
θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα, στην πόλη της Σανγκάι. Το μήνυμα της φετινής παγκόσμιας
εκστρατείας είναι το «Σε ευχαριστώ που έσωσες την ζωή μου». Η εκστρατεία έχει ως
στόχο να αναδείξει τις ιστορίες από τους ανθρώπους των οποίων οι ζωές έχουν σωθεί
μέσω της αιμοδοσίας και να ενθαρρύνει τους εθελοντές να δίνουν ελεύθερα και να δίνουν
συχνά και τακτικά αλλά και να παροτρύνει άλλους υγιείς και κυρίως νέους που ποτέ δεν
αιμοδότησαν να αρχίσουν να αιμοδοτούν.
Στην Ξάνθη μας πλέον θεωρούμε, ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι τρόπος ζωής και
σκέψης, ότι είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και μεγάλη ένδειξη κοινωνικής
αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους πάσχοντες συμπολίτες μας. Ιδίως τα παιδιά μας
μαθαίνουν να αιμοδοτούν και έρχονται σε πρώτη επαφή με την Ιδέα αυτή μέσα από τα
σχολεία τους όλο και πιο τακτικά μαζί με τους καθηγητές και τους γονείς τους. Για ακόμη
μια φορά τονίζουμε πόσο περήφανοι είμαστε για τους νέους της περιοχής μας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» ενημερώνει ότι κατόπιν
αιτήματος και προτάσεως της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
και ιδιαίτερα με την προσωπική πρωτοβουλία του προέδρου του διοικητικού της συμβουλίου
κ. Χρήστου Πρωτόπαπα θα τιμηθούν επί ευκαιρία της 14ης Ιουνίου, εθελοντές αιμοδότες
από ολόκληρη τη χώρα που έχουν ξεπεράσει τις πενήντα (50) εθελοντικές αιμοδοσίες προς
τον άγνωστο συνάνθρωπο. Τη διάκριση αυτή θα αποδώσει για πρώτη φορά ο ανώτατος
πολιτειακός άρχοντας , η αυτού εξοχότητα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Προκόπης Παυλόπουλος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 και
ώρα 12:00 στο Προεδρικό Μέγαρο.
Αποτελεί μεγάλη τιμή για το σύλλογο της «αγάπης» το ότι από την μικρή σε μέγεθος αλλά
«μεγάλη» σε προσφορά Ξάνθη μας έχουν επιλεχθεί δεκαοκτώ (18) εθελοντές αιμοδότες,
μέλη μας που έχουν ήδη ξεπεράσει αυτή την «προσφορά» και έχουν κληθεί να παραστούν
στην συγκεκριμένη τελετή. Συνολικά θα τιμηθούν εκατόν είκοσι πέντε (125) εθελοντές από
ολόκληρη τη χώρα. Θα πρέπει να τονίσουμε και να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι το αρμόδιο
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ονομάζεται πλέον, έχει καθιερώσει
από το 1992 τις βραβεύσεις των εθελοντών αιμοδοτών με χάλκινα μετάλλια (για τις άνω
των 10, εθελοντικές αιμοδοσίες) και με αργυρά μετάλλια (για τις άνω των 25, εθελοντικές
αιμοδοσίες) αντίστοιχα. Δε προβλέπεται επίσημα κάποια άλλη τιμητική διάκριση. Για τους
παραπάνω λόγους ο σύλλογος της «αγάπης» και ο Δήμος Ξάνθης (πολύτιμος
συμπαραστάτης, πρωτοπόρος και αρωγός της εθελοντικής αιμοδοσίας ) καθιέρωσαν εδώ
και έτη τιμητικές διακρίσεις για τις πενήντα (50) προσφερόμενες εθελοντικές αιμοδοσίες
στην περιοχή μας και ήδη έχουν τιμήσει όσους έχουν πραγματοποιήσει αυτό το
«κατόρθωμα».

Σας ανακοινώνουμε λοιπόν τους εθελοντές αιμοδότες , μέλη του συλλόγου μας, οι οποίοι
έχουν κληθεί να τιμηθούν από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και ήδη έχουν
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ξεπεράσει ήδη συνολικά τις εννιακόσιες ενενήντα (990) φιάλες αίματος ενώ φωτεινή
υπερδύναμη και καθοδηγητής μας είναι πάντα ο Επίτιμος Πρόεδρος Ελευθέριος Μαυρίδης
με τις 125 μονάδες «αγάπης»!

Αρσενίου Στυλιανός του Παναγιώτη 73 μονάδες
Αλατζάς Ηλίας του Αλεξάνδρου 66 μονάδες
Παπαχρόνης Ιωάννης του Χαραλάμπους 58 μονάδες
Εποιμενίδης Σταμάτης του Ιωάννη 57 μονάδες
Χοτουμανίδης Αθανάσιος του Γεωργίου 57 μονάδες
Παληούρης Κωνσταντίνος του Παναγίωτη 56 μονάδες
Παπαευστρατίου Γεώργιος του Δημητρίου 55 μονάδες
Σαμουηλίδης Δημοσθένης του Ιωάννη 55 μονάδες
Μπουγιουκλού Αλέξανδρος του Μεχμέτ 54 μονάδες
Γαλάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 52 μονάδες
Μαυρολίος Ηλίας του Ευαγγέλου 52 μονάδες
Παναγιωτίδης Φίλλιπος του Νικολάου 52 μονάδες
Γεωργακόπουλος Θεμιστοκλής του Βασιλείου 51 μονάδες
Καραμανλής Χρήστος του Στυλιανού 51 μονάδες
Χατζηπαναγιώτου Φίλλιπος του Ευστρατίου 51 μονάδες
Λαζαρίδης Χρήστος του Θεολόγου 50 μονάδες
Μπάτζιος Ιωάννης του Αθανασίου 50 μονάδες
Νικολαΐδης Θεόδωρος του Ιωάννη 50 μονάδες

Το να ζητάς είναι ανθρώπινο…το να προσφέρεις είναι θεικό…
«Αίμα δίνουν αυτοί που νοιάζονται σε αυτούς που το χρειάζονται»

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χαρ. Παπαχρόνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αριστ. Μαθιουδάκης
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