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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Θέμα:  Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας ανάμεσα στον Ε.Ε.Σ.  και τον Σύλλογο "ΌΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ" στην Ογκολογική Μονάδα 
Παίδων "Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ" με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών. 

 

Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016, ο Σύλλογος "ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ" και ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών πραγματοποίησαν 

μια εξόχως συγκινητική εκδήλωση στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων "Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ", με αφορμή την 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών. Μέσω της συμβολικής αυτής ημέρας, που έχει καθιερωθεί κάθε τρίτο 

Σάββατο του Σεπτέμβρη, εκφράζεται ένα ειλικρινές και μεγάλο ευχαριστώ σε περισσότερους από 27 εκατομμύρια εθελοντές δότες 

μυελού των οστών σε όλο τον κόσμο, που προσφέρουν βοήθεια ―και το κυριότερο ζωή― σε χιλιάδες ασθενείς. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην εισαγωγική της ομιλία η κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή 

Δότη Μυελού των Οστών "στέλνεται ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας στην ελληνική κοινωνία: το μήνυμα ότι ο καρκίνος μπορεί να 

νικηθεί και πως ο εθελοντισμός γίνεται δεύτερη ταυτότητα για τη νέα γενιά".  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας 

με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιο Αυγερινό, το οποίο προβλέπει την αξιοποίηση του διευρυμένου 

δικτύου εθελοντών του Ε.Ε.Σ., αλλά και των δεκάδων τοπικών τμημάτων και δομών του σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στόχος 

αυτής της συνεργασίας θα είναι η ενίσχυση του πρωτοπόρου και διορατικού έργου της κας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, και 

ειδικότερα η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για τη δωρεά μυελού των οστών, η ενημέρωση του κοινού, η λήψη 

δειγμάτων και η καταγραφή των στοιχείων των ενδιαφερομένων εθελοντών. 

Η κα Βαρδινογιάννη ευχαρίστησε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συνολική του προσφορά, "τον μεγαλύτερο ανθρωπιστικό 

οργανισμό της Ελλάδας, ο οποίος τάσσεται στο πλευρό μας με όλο του το δυναμικό, στην υπηρεσία των παιδιών με καρκίνο". 

Επέδωσε μάλιστα τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιο Αυγερινό, ευχαριστώντας θερμά τόσο τον ίδιο όσο και 

όλους τους εθελοντές του Οργανισμού "για την ανεκτίμητη συμβολή τους στον αγώνα να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή 

εκατοντάδων παιδιών μας". 

Ο κ. Αυγερινός,  ο οποίος συνοδευόταν από τη Γενική Γραμματέα του Ε.Ε.Σ. κα Ευαγγελία Βελέντζα - Ζουρούδη, επιβεβαίωσε στην 

κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη την αδιαπραγμάτευτη θέλησή του Ε.Ε.Σ. να συμπορευτούν σε αυτή την κοινή προσπάθεια για την 

αύξηση του αριθμού των Εθελοντών Δοτών Μυελού των οστών, μέσω του εθελοντικού δικτύου και των υποδομών του 

Οργανισμού, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά της χώρας μας το μήνυμα της ελπίδας και της σημασίας της δωρεάς μυελού των οστών. 


