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ΜΕΓΑΡΑ,18 Σεπτεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παγκόσμια ημέρα, Εθελοντή Δότη Μσελού των Οστών, 

η 18
η
 επτεμβρίοσ  

 
Κάζε ρξόλν έρεη ζεζπηζηεί, ζηηο 18 επηεκβξίνπ λα γηνξηάδεηαη ε “εκέξα εζεινληή δόηε 

Μπεινύ ηωλ Οζηώλ”. 

Ο Δήκνο Μεγαξέωλ ζε ζπλεξγαζία  ην ΕΔΔΤΠΠΤ θαη κε ην ύιινγν «ΟΡΑΜΑ 

ΕΛΠΙΔΑ»δηνξγαλώλεη δηάθνξεο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζνύλ νη πνιίηεο, 

γηα ηελ ζπνπδαία απηή ππόζεζε. 

Αλάκεζα ζε απηέο είλαη θαη ην “Πξόγξακκα Ελίζρπζεο Σξάπεδαο Εζεινληώλ Δνηώλ 

Μπεινύ ηωλ Οζηώλ” ηνπ πιιόγνπ. 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέωλ Γρηγόρης ταμούλης κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθόζκηαο απηήο 

Ηκέξαο δήιωζε: 

« Πνιιά δπζηπρώο είλαη ζηνλ θόζκν αιιά θαη ζηελ παηξίδα καο ηα άηνκα, πνπ έρνπλ 

αλάγθε κπεινύ ηωλ νζηώλ θαη πξνθαλώο απηή  ε αλάγθε θαιύπηεηαη κέζω εζεινληώλ 

δνηώλ Μπεινύ ηωλ Οζηώλ. Η ζπιινγή δεηγκάηωλ εζεινληώλ δνηώλ είλαη κηα απιή 

δηαδηθαζία κέζω ζηνκαηηθνύ  επηρξίζκαηνο (ζηέινπ). 

Ο Δόηεο κπεινύ ηωλ νζηώλ είλαη δόηεο αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξωλ (δειαδή κέζω ηνπ 

αίκαηνο). Είλαη ην πην πνιύηηκν θάξκαθν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ζπλαλζξώπνπ καο, έλα 

θάξκαθν πνπ δελ πνπιηέηαη θαη δελ εμαγνξάδεηαη από πνπζελά, ππάξρεη όκωο ζηνλ θόζκν 

ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο, ηνπ αιηξνπϊζκνύ, ζηνλ θόζκν ηνπ «λνηάδνκαη». 

Ο Δήκνο Μεγάξωλ πξνηίζεηαη από εθέηνο λα εληαρζεί ζην Πξόγξακκα Ελίζρπζεο ηεο 

Σξάπεδαο Εζεινληώλ Δνηώλ Μπεινύ ηωλ Οζηώλ ηνπ πιιόγνπ «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ» 

δεκηνπξγώληαο τοπικό κέντρο ενημέρωσης θαη ζπιινγήο δεηγκάηωλ εζεινληώλ δνηώλ 

κπεινύ ηωλ νζηώλ ζε μερωξηζηή δξάζε ηνπ ΚΕΠ Τγείαο Μεγάξωλ. 

Σα ζέκαηα Τγείαο είλαη ζε πξώηε πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ Δηνίθεζε ηνπ Δήκνπ καο θη 

ελζαξξύλνπκε θάζε πξωηνβνπιία θαη ζηεξίδνπκε ηε δεκηνπξγία δξάζεωλ, πνπ έρνπλ  

ζθνπό λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνάζπηζε ηεο αηνκηθήο Τγείαο ηωλ πνιηηώλ θαη ηεο δεκόζηαο 

Τγείαο. 

Σν λα δίλεηο δωή ζε έλαλ άλζξωπν κε ιίγα θύηηαξα από ην αίκα ζνπ, είλαη ΕΤΛΟΓΙΑ, 

όπωο ιέλε όινη νη εζεινληέο πνπ βξέζεθαλ ζπκβαηνί θαη έδωζαλ κόζρεπκα. 

Με ηελ  Παγθόζκηα εκέξα, γίλεηαη απόδνζε ηηκήο θη επγλωκνζύλεο ζηνλ Δόηε Μπεινύ 

ηωλ Οζηώλ, ζε απηόλ πνπ γίλεηαη αγθαιηά, γίλεηαη δωή γηα θάπνηνλ άγλωζην ή ζπγγελή, γηα 

κηθξό παηδί ή ελήιηθα πνπ ε δηάγλωζε ηνπ Καξθίλνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίωκα ζηελ ειπίδα 

θαη ζηελ δωή θαη ηαπηόρξνλα εκέξα αλαθνξάο επαηζζεηνπνίεζεο, γηα ηελ ζεκαζία ηεο 

εζεινληηθήο δωξεάο Αηκνπνηεηηθώλ Κπηηάξωλ. 

Μπνξνύκε λα ζθεθηόκαζηε θαη λα δξνύκε ωο ζπλάλζξωπνη ηώξα πνπ παγθόζκηα ε ειπίδα, 



ε Τγεία, ε ππόζρεζε γηα ην αύξην είλαη θνξπθαία αηηήκαηα. 

Όπνηνη ζπκπνιίηεο ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ Εζεινληέο Δόηεο Μπεινύ ηωλ Οζηώλ κπνξνύλ 

λα βξνύλ πιεξνθνξίεο από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ  megara.gr, ζην ΚΕΠ Τγείαο 

Μεγάξωλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πιιόγνπ «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ» θαη ζην ΕΔΔΤΠΠΤ 

(info@eddyppy.gr  θαη www.eddyppy.gr). 
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