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Αρ. πρωτ. 4 
ΘΕΜΑ: 68η Αιμοδοσία 

 

…..Η Ρωμανία κι’ αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι’ άλλο …. 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

   Στις 10 Μαρτίου συμπληρώθηκαν είκοσι δύο (22) χρόνια από την ίδρυση 
της «Τράπεζας Αίματος» των ΑΚΡΙΤΩΝ Πολυκάστρου, είκοσι δύο χρόνια 
αδιάλειπτης λειτουργίας και συνεχούς προσφοράς προς τον πάσχοντα 
συνάνθρωπο. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν 70 αιμοδοσίες, 67 
τακτικές και 3 έκτακτες και προσφέρθηκαν 5371 φιάλες αίματος για τις 
ανάγκες 2405 ασθενούντων συνανθρώπων μας. 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΙ Η 68η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
   Την Κυριακή 4 Μαρτίου στο «Σπίτι του Πόντου» στο Πολύκαστρο, 
πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η 68η τακτική αιμοδοσία των μελών 
της τράπεζας αίματος των Ακριτών. Προσήλθαν και αιμοδότησαν εξήντα οχτώ 
(68) εθελοντές αιμοδότες, μεταξύ αυτών δέκα (10) νέα μέλη, ενισχύοντας το 
απόθεμα αίματος της τράπεζας και αυξάνοντας τον αριθμό των μελών της 
τράπεζας σε 926. 
   Η Διοικούσα Επιτροπή της «τράπεζας αίματος» των ΑΚΡΙΤΩΝ ευχαριστεί 
θερμά και συγχαίρει όλα τα μέλη της που προσήλθαν και αιμοδότησαν κατά 
την 68η αιμοδοσία δείχνοντας στην πράξη την αγάπη τους προς τον 
πάσχοντα συνάνθρωπο. Ακόμη ευχαριστεί το προσωπικό του τμήματος 
αιμοδοσίας του Ν.Γ. Νοσοκομείου Κιλκίς κ. Ιωαννίδου Άννα (Ιατρό), κ. 
Αμανατίδου Άννα (Ιατρό), τις κυρίες Κοτσαρή Άννα, Χαρτοματσίδου Χαρίκλεια 
και τους κυρίους Δέλιογλου Στέλιο και τον Χριστοφορίδη Κώστα για την 
συνεργασία τους. 
   Ιδιαίτερα ευχαριστεί τις κυρίες Αβραμίδου Φούλα, Αθανασιάδου Μαρία, 
Γούλα Μαρία, Ευγενίδου Τασούλα, Καρακατσανίδου Τασούλα, Πατεράκη 
Τάνια, Πετρίδου Δήμητρα, Σκαλιστήρα Ειρήνη, Σκαλιστήρα Μαρία, το 
«Σούπερ Μάρκετ» Παναγιωτίδη Γιώργο και τον κ. Ηλία Ν. Χαρτοματσίδη 
(αρτοποιό) για τις πίτες-αρτοσκευάσματα κ.α. που ετοίμασαν και προσέφεραν 
για τους αιμοδότες, τους κυρίους Σουμελίδη Γρηγόρη και Μερεσίδη Δημήτρη 
για την βοήθειά τους στην άψογη εξυπηρέτηση των αιμοδοτών και του 
προσωπικού του τμήματος αιμοδοσίας και  τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 
μόνιμο χορηγό της «Τράπεζας Αίματος» κ. Κιουρτσίδη Μιχάλη (Β.Ε.Κ. 
Μ.Δάσος) για την κάλυψη της δαπάνης έντυπου υλικού (αφίσες κτλ.). 
   Η επόμενη αιμοδοσία θα είναι έκτακτη το Σάββατο 19/05/2012 στο «Σπίτι 
του Πόντου» και η 69η θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 01/07/2012 στο 
«Σπίτι του Πόντου». 
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