
Τιμήθηκε για 15η χρονιά ο εθελοντής αιμοδότης 
  
Για 15η συνεχόμενη χρονιά η Διοικούσα Επιτροπή της τράπεζας αίματος των 
ΑΚΡΙΤΩΝ Πολυκαστρου διοργάνωσε την εσπερίδα του εθελοντή αιμοδότη με μεγάλη 
όπως πάντα επιτυχία. 
 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9/12/2007 στο κοσμικό κέντρο ΝΟΤΕΣ 
του Πολυκαστρου. 
 
Η εσπερίδα άρχισε με χαιρετισμό του προέδρου των ΑΚΡΙΤΩΝ κ. Γιάννη 
Παπαδόπουλου, με ευχαριστίες προς όλα τα μέλη για την συμβολή τους στο έργο της 
«τράπεζας αίματος» και με πρόταση για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της 
τράπεζας στο ζωτικό πρόβλημα της δωρεάς οργάνων και μυελού των οστών. 
Ακολούθησε ομιλία του γνωστού δημοσιογράφου κ. Γαβριήλ Λαμψίδη με θέμα «Η 
αιμοδοσία ως βαθμός συγγένειας!» 
 
Το απολογισμό έργου της τράπεζας για το 2007 όπως κάθε χρόνο έκανε ο 
υπεύθυνος διακίνησης αίματος, επίτιμος πρόεδρος των ΑΚΡΙΤΩΝ Βασίλης 
Αθανασιάδης. Σύμφωνα με τα στοιχειά που παρέθεσε για το 2007 και μέχρι της 9 
Δεκεμβρίου, αιμοδότησαν 303 μέλη. Χορηγήθηκαν 293φ. αίματος για τις ανάγκες 136 
ασθενών συνανθρώπων μας από το Πολύκαστρο και την ευρύτερη περιοχή. 
Την ίδια χρονική περίοδο προστέθηκαν 46 νέα μέλη ανεβάζοντας τον αριθμό των 
μελών της τράπεζας σε 722. Το απόθεμα ασφαλείας σήμερα ανέρχεται σε 94 
μονάδες. Οι αιμοδοσίες του 2008 θα πραγματοποιηθούν στις 16 Μαρτίου, 6 Ιουλίου 
και στις 16 Νοεμβρίου και η 16η εσπερίδα στις 7 Δεκεμβρίου 2008. Ακόμη σε 
συνεργασία με τους Συλλόγους του Άσπρου θα πραγματοποιηθούν δυο αιμοδοσίες 
στον Άσπρο στις 10 Φεβρουαρίου και 7 Σεπτεμβρίου. 
 
Η εκδήλωση συνεχίσθηκε με την επίδοση «κάρτας μέλους» των παρευρεθέντων 
νέων μελών/αιμοδοτών και βράβευση 22 μελών που συμπλήρωσαν 10, 20, 30 και 40 
αιμοδοτήσεις. 
 
Για τις 40 αιμοδοσίες με αγαλματίδιο «ζιπκοφόρου ποντίου» τιμήθηκε το μέλος μας 
Παπαδόπουλος Λάζαρος. 
 
Σε όλους τους τιμηθέντες από το Δ.Σ. των ΑΚΡΙΤΩΝ δόθηκε το λεύκωμα των 40 
χρόνων του Συλλόγου. 
 
Η εκδήλωση συνεχίσθηκε με δεξίωση των μελών και με παραδοσιακό γλέντι, με την 
ορχήστρα των αδελφών Ιακωβίδη (Χέρσο) τον Θύμιο Γκογκίδη (θρακιώτικα) και τον 
Τάσο Ευτυχιάδη (ποντιακή λύρα), που χάρισαν υπέροχες μουσικές στιγμές και 
τίμησαν δεόντως τους αιμοδότες, συμβάλλοντας στην επιτυχία της εκδήλωσης. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης 
και τροφίμων κ. Κώστας Κιλτίδης, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός κ. 
Γιώργος Φλωρίδης, ο Δήμαρχος Πολυκάστρου κ. Δημήτρης Σμυδάκης, ο πρόεδρος 
του Δημ. Συμβουλίου κ. Τάκης Τατσίδης, ο Ταξίαρχος κ. Φιλιάγκος Γεώργιος, ο 
Νομαρχιακός σύμβουλος κ. Χρήστος Γκουντενούδης, νομαρχιακοί και δημοτικοί 
σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, φίλοι και μέλη του συλλόγου. 
Κλείνοντας με απόλυτη επιτυχία και την φετινή χρονιά ευχαριστούμε θερμά το 
προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου Κιλκίς και την γιατρό και 
μελος της «Τράπεζας» κα. Μάρθα Καριεντίδου για την πολύτιμη και άψογη 
συνεργασία τους στο θεάρεστο και τόσο απαραίτητο για τον πάσχοντας 
συνάνθρωπο έργο μας . Τους κκ. Μιχάλη Κιουρτσίδη (ΒΕΚ. Μ. Δάσος) μόνιμο 



χορηγό της τράπεζας, Δημήτρη Μερεσίδη και Γρηγόρη Σουμελίδη για την συμβολή 
τους στην άψογη διεξαγωγή των αιμοδοσιών. 
 
Για την Δ. Ε. της Τράπεζας 
 
Βασίλης Αθανασιάδης 
 


