
 

Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2017 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

Θέμα: Συνεργασία  Ε.Ε.Σ. με το Όραμα Ελπίδας στο πλαίσιο της 82ης Δ.Ε.Θ. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στηρίζει την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των 

Οστών του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, που λειτουργεί στο περίπτερο 15 της 82ης 

Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εθελοντές του Σώματος Σαμαρειτών Διασωστών 

και Ναυγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 

συνεπικουρούν καθημερινά τις προσπάθειες του Συλλόγου, ενημερώνοντας τους 

πολίτες, προκειμένου να διευρυνθεί το μήνυμα της δωρεάς  μυελού των οστών, και 

βοηθώντας στην περαιτέρω διαδικασία με τη συμπλήρωση των αιτήσεων εγγραφής 

καθώς και τη λήψη στοματικού επιχρίσματος των δωρητών.  

Η καθημερινή προσέλευση των ευαισθητοποιημένων πολιτών στο περίπτερο του 

Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» είναι εντυπωσιακή, γεγονός που καταδεικνύει την 

συγκινητική  ανταπόκριση του κοινού στο μήνυμα της φιλαλληλίας και αλληλεγγύης 

προς την ανθρώπινη ζωή, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού κ. 

Αλέξη Τσίπρα στον κατάλογο των εθελοντών δοτών,  λίγο πριν την τελετή εγκαινίων 

της Δ.Ε.Θ.  

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στηρίζει, με το διευρυμένο δίκτυο των εθελοντών 

του και με τα δεκάδες Περιφερειακά του Τμήματα, το πρωτοπόρο έργο του 

Συλλόγου Όραμα Ελπίδας με τον οποίο μάλιστα έχουμε υπογράψει και σύμφωνο 



συνεργασίας εδώ και δύο χρόνια», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός. «Η μεγάλη πλειοψηφία των εθελοντών 

του Ε.Ε.Σ. έχουν ήδη γίνει δότες μυελού των οστών και τώρα εργάζονται για την 

εξάπλωση του μηνύματος της δωρεάς, προκειμένου να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία 

ζωής οι ασθενείς συνάνθρωποί μας», επεσήμανε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. 

 Οι προσωπικές ιστορίες ανθρώπων, που χάρη στην προσφορά 

ευαισθητοποιημένων  συμπολιτών τους κέρδισαν τη μάχη με την ασθένεια,  είναι 

συγκλονιστικές.  

Για την 29χρονη εθελόντρια Βάγια, που θεραπεύτηκε από τη λευχαιμία, το σύνθημα 

«Δώσε Ελπίδα, Δώσε Ζωή» αποτελεί ένα μήνυμα νίκης ζωής, της δικής της ζωής. 

Χτυπήθηκε από οξεία λευχαιμία στην τρυφερή ηλικία των τριών ετών. «Από τα τρία 

έως τα έξι μου χρόνια υποβλήθηκα σε ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες και ζούσα με 

τη βοήθεια οξυγόνου, διότι είχα μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή. Επίσης έπαιρνα 

7.000 mgr κορτιζόνης ημερησίως» εξομολογείται η Βάγια. 

 Οι γιατροί αρχικά της είχαν δώσει μόλις 47 ώρες ζωής και ο γονείς της ήθελαν να 

ταξιδέψουν για τη νοσηλεία της στο εξωτερικό. Με την προτροπή του σημερινού 

Επιστημονικού Διευθυντή της Τράπεζας Δοτών Μυελού Οστών Όραμα Ελπίδας κ. 

Στέλιου Γραφάκου, αποφάσισαν να δώσουν τη μάχη στη χώρα μας, και η Βάγια 

πάλεψε και κατόρθωσε να νικήσει την λευχαιμία. Σήμερα, περιμένει ένα ακόμη 

θαύμα, τη γέννηση  του πρώτου της παιδιού. Αν και βρίσκεται σε προχωρημένη 

εγκυμοσύνη, εργάζεται εθελοντικά στο περίπτερο του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, 

και βοηθά για τη σωτηρία κι άλλων συνανθρώπων μας. «Όλες τις δυσκολίες που 

πέρασα τις θυμάμαι πολύ καλά, διότι η μητέρα μου δεν μου έκρυψε τίποτα. Αυτή η 

εμπειρία με βοήθησε να νικήσω τον φόβο και να δω τη ζωή διαφορετικά. Όλα τα 

προσπερνάς αν 

υπάρχει η δύναμη 

ψυχής και η ελπίδα. 

Γι αυτό θέλω να 

βοηθήσω, ώστε ο 

κόσμος να 

ενημερωθεί σωστά 

για την τεράστια 

σημασία της 

δωρεάς μυελού των 

οστών» αναφέρει η 

Βάγια. 

Το δικό του ξεχωριστό μήνυμα για τη νίκη της αγάπης και της ζωής θα δώσει ο 

αγγελιοφόρος της Ελπίδας Σάκης Ρουβάς με τη μεγάλη συναυλία που θα 

πραγματοποιηθεί στο χώρο της Δ.Ε.Θ., την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, η οποία θα 

είναι αφιερωμένη στους εθελοντές δότες μυελού των οστών. 


