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Αξιότιμε κ. Διευθυντά, 
Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, διενεργήσαμε με 

μεγάλη επιτυχία την 2η εξωτερική Εθελοντική Αιμοδοσία «Δημήτρης Κρεμαστινός» στο κτίριο 
του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου (Ερυθρού Σταυρού 14). 

Ο απολογισμός ήταν πραγματικός θετικός καθώς προσήλθαν για να αιμοδοτήσουν 
πάνω από 50 άτομα, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο ένα πολύτιμο δώρο ζωής στους 
συνανθρώπους μας.  

Το θετικότερο δε όλων – και το πιο ελπιδοφόρο – είναι ότι οι μισοί εξ’ αυτών ήταν 
παιδιά σχολικών μονάδων της περιοχής μας, μεταξύ αυτών και του  σχολείου σας, που 
αιμοδότησαν για πρώτη φορά. 

Οι μαθητές του ΓΕΛ Αρχαγγέλου ευαισθητοποιήθηκαν και συμμετείχαν αθρόα στην 
αιμοδοσία, δίνοντας επιπλέον δυναμικό παρών και για το λόγο αυτό αξίζουν θερμών 
συγχαρητηρίων. 

Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε την έμπρακτη συμπαράσταση, σε ολόκληρη τη 
διαδικασία της αιμοδοσίας, του πολύ καλού καθηγητή του σχολείου σας κ. Μιχαήλ Σαρικά  
που συνόδευσε τα παιδιά και έδωσε μάλιστα το παράδειγμα αιμοδοτόντας, όντας από χρόνια 
αιμοδότης ο ίδιος, τον οποίο επίσης συγχαίρουμε και ευχαριστούμε θερμά. 

Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και στους υπόλοιπους μαθητές, οι οποίοι παρά την 
επιθυμία τους να αιμοδοτήσουν, για λόγους προστασίας της υγείας τους αυτό δεν κατέστη 
δυνατό (χαμηλή πίεση, χαμηλός αιματοκρίτης, αϋπνία, κούραση κτλ.). 

Θεωρούμε ότι η εθελοντική αιμοδοσία συνιστά μια επιμορφωτική λειτουργία, μέσω 
της οποία τα παιδιά γίνονται κοινωνοί του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς. Και 
σίγουρο είναι ότι η πραγματοποιηθείσα αιμοδοσία έβαλε ένα μικρό λιθαράκι στην 
προσπάθεια αυτή, επισφραγίζοντας και την γενική επιτυχία της αιμοδοσίας αυτής. 

Οι μαθητές σας με την πράξη τους αυτή προσέφεραν αγάπη και ελπίδα σε 
συνανθρώπους μας που την έχουν απόλυτη ανάγκη. Γιατί το αίμα είναι ΖΩΗ και μόνον 
χαρίζεται! 

Συγχαρητήρια!! 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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