Αγαπητέ μικρέ μας φίλε,
αγαπητή μικρή μας φίλη,
σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι ίσως ΕΣΥ να είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορείς να σώσεις
τη ζωή ενός συνανθρώπου σου που πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια;
σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι έχεις μέσα σου τη δύναμη να δημιουργήσεις έναν καλύτερο
και πιο όμορφο κόσμο για τον εαυτό σου και τους άλλους;
Πώς;
Δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σ’ ένα άρρωστο παιδί, σ’ έναν άρρωστο συνάνθρωπο σου,
και μεταφέροντας το μήνυμα του εθελοντισμού, το μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης σε όλους
τους γύρω σου.
Αυτό κάνουμε κι εμείς, οι άνθρωποι που φτιάξαμε τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο
«ΕΛΠΙΔΑ», πριν από 26 χρόνια. Στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά που έτυχε να αρρωστήσουν σοβαρά και
να μείνουν στο νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα φροντίζουμε, τα φιλοξενούμε, τους
προσφέρουμε παιχνίδι και χαμόγελο, τους δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής.
Και από την αρχή του 2014 κάναμε κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό γι’ αυτά: Δημιουργήσαμε την Τράπεζα
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», έτσι ώστε να μπορούμε να «μεταγγίζουμε –
να μεταμοσχεύουμε» την αγάπη μας σε μικρούς και μεγάλους, που για να ζήσουν χρειάζονται μία
συγκεκριμένη θεραπεία: Την μεταμόσχευση μυελού των οστών ή αιμοποιητικών κυττάρων.
Όμως για να πραγματοποιηθεί αυτή η θεραπεία πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος δότης, ο συμβατός δότης.
Αυτός που θα προσφέρει τον δικό του υγιή μυελό των οστών, τα δικά του υγιή αιμοποιητικά κύτταρα στον
πάσχοντα, δημιουργώντας έτσι στον οργανισμό του ένα νέο, υγιές αιμοποιητικό σύστημα, που θα του
εξασφαλίσει το δώρο της ζωής.

Τι είναι η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και μυελού των οστών
Αποτελεί μια καθιερωμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση αρκετών σοβαρών αιματολογικών, νέοπλασματικών και γενετικών νοσημάτων, όπως είναι η λευχαιμία κ.ά.
Όμως, για να πραγματοποιηθεί αυτή η θεραπεία, πρέπει να βρεθεί ο συμβατός δότης!
Σκέψου ότι μόνο οι 3 στους 10 ασθενείς βρίσκουν συμβατό δότη μέσα στην οικογένειά τους, οι
υπόλοιποι 7 πρέπει να αναζητήσουν συμβατό δότη στο Παγκόσμιο Αρχείο Δοτών.

Επομένως, όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το αρχείο, όσο δηλαδή περισσότεροι είναι οι εθελοντές δότες,
τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
Όλη η διαδικασία για να γίνει κάποιος δότης είναι πολύ απλή. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και
κανείς δεν πρέπει να διστάζει να γίνει δότης. Είναι λοιπόν κρίμα να μένουμε άπραγοι όταν κινδυνεύουν
ανθρώπινες ζωές.
Βέβαια, ένα παιδί δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία που χρειάζεται για να γίνει εθελοντής δότης και να
σώσει μια ζωή, γιατί ως εθελοντές δότες εγγράφονται μόνο άτομα από 18 - 45 ετών.
Όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις από τώρα την αξία και την σημασία της εθελοντικής
προσφοράς και το μεγαλείο του να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον. Αξίζει από τώρα να δώσεις την
αγάπη σου και να γίνεις ο αγγελιοφόρος του μηνύματος της εθελοντικής προσφοράς προς κάθε
κατεύθυνση.
Σ΄ ευχαριστούμε για την προσοχή σου και σου ευχόμαστε να είσαι πάντα καλά και να ζήσεις και εσύ
κάποτε την συγκλονιστική εμπειρία να σώσεις τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου.
Με αγάπη
Από την «ΕΛΠΙΔΑ» και τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»
Υ.Γ. Αν κάποιος δικός σου άνθρωπος, ακούγοντας το δικό σου μήνυμα ευαισθητοποιηθεί και θελήσει
να γίνει εθελοντής δότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»
στα τηλέφωνα 210 7775615-16 και στο info@oramaelpidas.gr, και να πάρει όλες τις πληροφορίες
που επιθυμεί. Μπορεί επίσης, αν θέλει, να επισκεφτεί τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» που
βρίσκεται στην οδό Λεβαδείας 8, στο Γουδή.

