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 Αγαπητοί  φίλοι  με  την  ευκαιρία  της  επικείμενης  Αιμοδοσίας  του  Συλλόγου  μας  που  θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 θα θέλαμε εν τάχει να σας ενημερώσουμε για
την ιστορία και την πορεία της Τράπεζας Αίματος στην διάρκεια των 28 ετών που λειτουργεί.
Η Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων και
Μηχανημάτων Θεσσαλονίκης  (έτσι  ονομαζόταν  τότε  ο  Σύλλογος)  δημιουργήθηκε  το  1986  επί
Προεδρείας του αείμνηστου Χρήστου Αλεξιάδη, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών
του Συλλόγου. Η Τράπεζα Αίματος αποτελεί τμήμα του Συλλόγου αλλά διοικείται από ιδιαίτερη
επιτροπή.  Πρώτος  Πρόεδρος  της  επιτροπής  της  Τράπεζας  Αίματος  του  Συλλόγου  ήταν  ο  κ.
Γιοφτσόγλου Άγγελος.
   Σκοπός της Τράπεζας Αίματος είναι η συγκέντρωση απ' τα μέλη του Συλλόγου, τις οικογένεις και
τους φίλους τους, φυαλών αίματος, οι οποίες θα χορηγούνται στα μέλη και τις οικογένειές τους
που έχουν άμεση και επείγουσα ανάγκη.
Στη διάρκεια των 28 ετών λειτουργίας της Τράπεζας, έχουν συλλεχθεί αλλά και έχουν προσφερθεί
εκατοντάδες μονάδες αίματος χάρη στις οποίες σώθηκαν ανθρώπινες ζωές. Ζωές συναδέλφων
μας και συγγενών τους. 
   Φέτος, η προσπάθεια της Διοίκησης του Συλλόγου αλλά και των συναδέλφων που προσφέρουν
αίμα  ανταμείφθηκε.  Το  Υπουργείο  Υγείας  απένειμε  στο  Σύλλογό  μας,  τιμητικό  μετάλλιο
εθελοντισμού και προσφοράς. Το μετάλλιο αυτό θα προστατεύεται σαν κόρη οφθαλμού και θα
είναι η υπόσχεση ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει με ανιδιοτέλεια να προσφέρει κοινωνικό έργο, σε
υψηλό επίπεδο.
   Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα οι συμμετοχή των συναδέλφων είναι αρκετά μικρή, ενώ η
ανάγκη για αίμα συνεχώς αυξάνεται.  Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι τα τελευταία τρία χρόνια
“έφυγαν” από την Τράπεζα Αίματος  135 μονάδες, ενώ εισήλθαν σ' αυτή μόνο  120. Γεγονός το
οποίο σημάινει ότι τα αποθέματα εξαντλούνται. Ίσως οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στη
χώρα μας να έχουν επηρρεάσει αρνητικά το αίσθημα της ευθύνης, της συναδελφικότητας και της
προσφοράς μας προς τον συνάνθρωπο. Δεν ξέρουμε ποτέ όμως τί ξημερώνει το αύριο. Ίσως να
είμαστε εμείς που θα έχουμε ανάγκη την στήριξη και το αίμα των άλλων...
   Σας καλούμε από τα βάθη της καρδιά μας να παρευρεθείτε στην  Εθελοντική Αιμοδοσία του
Συλλόγου μας την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 09:00 – 12:00 το πρωί.
Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη.
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