
  
                                  Κ. Καραμανλή 13, Σέρρες- ΤΗΛ: 2321021324 

                                                                               ΦΑΞ: 2321053266 

                                                                         e-mail :  elmes@otenet.gr 

                                                                         webmail: www.elmeser.gr 

                                                      
                                                              Σέρρες  26-02-2018 

                                                                                            Αρ. Πρωτ: 49 

 

                                                                         ΠΡΟΣ: Μέλη της ΕΛΜΕ Σερρών                

 

Θέμα: «Εθελοντική Αιμοδοσία –Τράπεζα Αίματος της ΕΛΜΕ Σερρών» 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών οργανώνει εκστρατεία τρίμηνης εθελοντικής αιμοδοσίας 

(Μάρτιος, Απρίλιος & Μάιος  2018) προκειμένου να ενισχυθεί η Τράπεζα Αίματος της 

ΕΛΜΕ Σερρών, η οποία αποτελεί ισχυρή πηγή ζωής, και κύτταρο ελπίδας και δύναμης 

στη διάθεση κάθε  συναδέλφου που χρειάζεται τη στήριξη και τη συμπαράσταση όλων 

μας.  

Με γνώμονα την ευαισθησία που χαρακτηρίζει τον κλάδο των εκπαιδευτικών σε 

θέματα υγείας και κοινωνικής προσφοράς, σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στη νέα 

εθελοντική αιμοδοσία, προσφέροντας ένα δώρο αγάπης στο συνάνθρωπό μας.  

Η ανταπόκριση όλων μας στην εθελοντική αιμοδοσία δείχνει ότι όλοι μας 

μοιραζόμαστε τις ίδιες ευαισθησίες, ενώ ταυτόχρονα όσοι δέχονται τη βοήθεια 

εισπράττουν το συναίσθημα ότι δεν είναι μόνοι. Και πώς θα μπορούσαν να αισθάνονται 

μοναξιά όταν είμαστε τόσοι πολλοί; Ενωμένοι πάντα όλοι οι καθηγητές στηρίζουμε το 

συνάδελφό μας και του προσφέρουμε τη βοήθειά μας ανιδιοτελώς, αθόρυβα, με την 

ελπίδα και την ευχή ότι το πρόβλημα θα ξεπερασθεί. 

Γνωρίζοντας ότι η προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών είναι ζωτικής σημασίας και 

ενέργεια με βαθύτατα ηθικό περιεχόμενο σας καλούμε όλοι μαζί να προσφέρουμε 

γενναιόδωρα στους συναδέλφους μας. 

Ευχόμαστε να υπάρχει υγεία σε όλους μας και στις οικογένειές μας, να μπορούμε 

να ξεπερνάμε τα προβλήματα υγείας και να έχουμε συμπαραστάτες και υποστηρικτές 

ο ένας τον άλλον.  

Έχει σταλεί η αφίσα αιμοδοσίας μέσω των θυρίδων των σχολείων. Παρακαλούμε για 

την ανάρτησή της. Επίσης, ευχαριστούμε το συνάδελφο κ. Λάσκαρη Κωνσταντίνο, 

Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών για την επιμέλεια της αφίσας.  

 

Μάρτιος, Απρίλιος & Μάιος 2018 

Εθελοντική Αιμοδοσία ΕΛΜΕ Σερρών 

στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών 

9:00-13:00 το πρωί 
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