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Θεσσαλονίκη : 2-1-2018

ΘΕΜΑ : ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Αισθανόμαστε βαθιά την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του σχολείου μας, που
για πρώτη φορά δημιουργήσαμε. Οι λιγοστοί αυτοί «τολμηροί» εθελοντές αιμοδότες που
αψήφησαν το δριμύ ψύχος εκείνης της ημέρας (21-12-2017), συνδύασαν με τον πιο έμπρακτο
τρόπο τον εθελοντισμό τους με το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων, δίνοντας αγάπη και
αλληλεγγύη σε πάσχοντες συνανθρώπους μας και βέβαια αποτέλεσαν την πρώτη «μαγιά» για
την Τράπεζα Αίματος του 2ου Γ/σίου Χαριλάου
Η καλή αρχή λοιπόν έγινε. Αναμένουμε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η Τράπεζά μας και
από άλλους εθελοντές γονείς–κηδεμόνες που είτε λόγω νηστείας προ των Χριστουγέννων είτε
για οποιονδήποτε άλλο λόγο υγείας δεν μπόρεσαν να έρθουν εκείνην την ημέρα. Παρακαλούμε
λοιπόν όλοι εσείς που δεν δώσατε τότε να δώσετε αίμα οποιαδήποτε ημέρα και ώρα
μπορείτε στο Γ. Ν. «Άγιος Παύλος» για την Τράπεζα Αίματος του 2 ου Γ/σίου Χαριλάου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως μας διαβεβαιώνουν οι γιατροί και το γνωρίζουμε όλοι οι εθελοντές
αιμοδότες, το να δίνεις αίμα 2 ή 3 φορές το χρόνο κάνει πολύ καλό στην υγεία μας και βέβαια με
κάθε φιάλη αίματος που δίνει κάποιος σώζει όχι μόνο έναν αλλά τρεις ανθρώπους
(πλάσμα, αιμοπετάλια και ερυθρά). Επίσης δείχνουμε στα παιδιά μας το ζωντανό παράδειγμα
του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Εννοείται ότι όποιος γονέας ή άλλο μέλος της
Τράπεζας μας χρειαστεί αίμα («αχρείαστο» να είναι) θα μπορούμε με ένα τηλεφώνημα στο δ/ντή
του σχολείου να του στείλουμε 1-2 φιάλες σε οποιοδήποτε ελληνικό Νοσοκομείο.
Και πάλι ευχαριστούμε θερμότατα τους εθελοντές αιμοδότες - μέλη της Τράπεζας μας και
ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας σε αυτούς και στις οικογένειές τους αλλά και σε όλους τους γονείς
και κηδεμόνες των μαθητών μας ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία, αισιοδοξία και
ειρήνη στις καρδιές μας.
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