
                           
 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΧΩΣΟΤ 1  18900  ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΣΗΛ: 213 2027300 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 18.09.2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Αιμοποιητικών Κυττάρων 19 

επτεμβρίου, συμπληρώνεται ένος χρόνος από τότε που ο Δήμος μας υπέγραψε 

σύμφωνο συνεργασίας με το «Όραμα Έλπίδας» και μάλιστα έγινε το μήνα επτέμβριο 

που έχει καθιερωθεί Παγκόσμιος Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο στην 

παιδική και εφηβική ηλικία. 

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, δίνοντας το παράδειγμα ο  Δήμαρχος και Δημοτικοί 

ύμβουλοι, ενεγράφησαν πλήθος κόσμου. Σο γενονός αυτό δεικνύει πόσο 

ευαισθητοποιημένοι και σε εγρήγορση ήταν και είναι οι πολίτες της αλαμίνας. 

Έκτοτε, η συμμετοχή του κόσμου είναι ολοένα και μεγαλύτερη στις κατά τόπους 

συμμετοχές του «Οράματος» σε εκδηλώσεις του Δήμου αλαμίνας. 

Πληροφορίες για το Δήμο αλαμίνας στο τηλέφωνο 2132027383. 

τη συνέχεια ακολουθεί το  μήνυμα του υλλόγου «Όραμα Ελπίδας» όπως αυτό 

μας εστάλη. 

 

 

Εκ του Γραφείου Τύπου  

του Δήμου Σαλαμίνας 
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Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Δότη Αιμοποιητικών Κυττάρων   19  Σεπτεμβρίου 2020 

 

Αγαπητοί  φίλη,  φίλε,  

Σο 2020 έθεσε στόχους ζωής, ανθρώπινης δύναμης και ευγενούς συνύπαρξης μέσα από 

την πανδημία του Κορωναΰου.   

Μέσα από την προσαρμογή σου στην νέα πραγματικότητα, πόσες φορές αναρωτήθηκες 

πότε θα βρεθεί το φάρμακο;   

- Κάθε φορά που έπρεπε να εξηγήσεις στο παιδί σου γιατί θα παίξει μόνο του χωρίς 

την αγαπημένη του παρέα.  

- Σις στιγμές που προσπαθείς να το εκπαιδεύσεις στη χρήση μάσκας και αντισηπτικού.  

- Κάθε φορά που λαχταρούσες να αγκαλιάσεις  σφιχτά τους αγαπημένους σου και 

δίσταζες γιατί δεν ήξερες αν είναι ασφαλές. 

- Σις φορές που άκουγες κόσμο που χάθηκε από τον Κορωναΰό.  

- Σώρα που το γέλιο, η χαρά ή ο φόβος σου ζουν πίσω από τη μάσκα σου. 

Πότε θα βρεθεί το φάρμακο; Περιμένεις και ελπίζεις. 

Κάθε μέρα κάποιες πολύ σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος, θέτουν στόχους ζωής, 

ανθρώπινης δύναμης και ευγενούς συνύπαρξης. Πόσες φορές αναρωτήθηκες πότε θα 

βρεθεί το φάρμακο;   

- Για τους ασθενείς αυτούς που ζουν με μάσκα και αντισηπτικό για πάρα πολύ καιρό.  

- Για τις φορές που λαχταρούν να αγκαλιάσουν σφιχτά τους αγαπημένους τους και 

διστάζουν γιατί δεν ξέρουν αν είναι ασφαλές. 

- Σις φορές που ακούς ότι κάποιος γνωστός σου χάθηκε από τον καρκίνο. 

- Για τα παιδιά ή τους συνομήλικούς σου που για μεγάλο διάστημα κρύβουν το γέλιο, 

τη χαρά ή το φόβο τους πίσω από μία μάσκα μέσα σε ένα Ογκολογικό τμήμα. 
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Πότε θα βρεθεί το φάρμακο;  την περίπτωση αυτή το φάρμακο μπορεί να είσαι εσύ!    

Λίγα κύτταρα από το αίμα σου μπορούν να δώσουν ζωή σε έναν ασθενή με καρκίνο. Να 

καταργήσουν την μάσκα, το φόβο, την απομόνωση. Εσύ ο εθελοντής δότης 

αιμοποιητικών κυττάρων μπορείς να καταργήσεις την απειλή της ασθένειας. Μπορείς να 

γίνεις ζωή για το συνάνθρωπό σου. Ενημερώσου και γίνε εθελοντής δότης 

αιμοποιητικών κυττάρων .  

 

 «Ας γίνει η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών  εφαλτήριο 

ζωής!!!» 

Η διαδικασία είναι απλή.   

Αν είσαι νέα - νέος (18-45 ετών), υγιής και θέλεις να δώσεις τη δική σου απάντηση στο 

φόβο και την απειλή μίας πολύ δύσκολης ασθένειας όπως ο καρκίνος, γίνε εθελοντής 

δότης αιμοποιητικών κυττάρων.  

Αρκεί να συμπληρώσεις την αίτηση εθελοντή δότη και να δώσεις (σε ειδικό κέντρο) 

δείγμα στοματικού επιχρίσματος. Με την καταχώρησή σου στο Εθνικό και Παγκόσμιο 

αρχείο εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων / μυελού των οστών, αν βρεθείς 

συμβατή - συμβατός με ασθενή, με λίγα κύτταρα από το αίμα σου μπορείς να δώσεις 

ζωή σε ένα παιδί ή σε κάποιον συνομήλικο σου.  

Αρκεί να θυμάσαι ότι το ισχυρότερο φάρμακο για τον καρκίνο είσαι εσύ!  

 


