ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 6Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 6η Εθελοντική Αιμοδοσία στη
λέσχη του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου! Το ΔΣ του Συλλόγου Κορωνίδας
Νάξου θα ήθελε να δώσει ένα μεγάλο ευχαριστώ κι ένα μεγάλο μπράβο στους
28 εθελοντές αιμοδότες για την προσφορά τους!
Το αίμα δεν αγοράζεται και δεν παρασκευάζεται, μόνο χαρίζεται από
άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι’ αυτό και η αιμοδοσία είναι μία πράξη αγάπης, μία
απόδειξη ευαισθησίας, μία κοινωνική προσφορά!
Ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των αιμοδοτών καθώς
και οι φωτογραφίες 26 εξ αυτών, καθώς δύο αρνήθηκαν να φωτογραφηθούν
και η επιθυμία τους έγινε σεβαστή.
Αδαμόπουλος Αθανάσιος του Θεόφιλου
Αλιμπέρτης Δημήτριος του Ευσταθίου
Αλιμπέρτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Αλιμπέρτης Μιχαήλ του Ευσταθίου
Ανδρής Εμμανουήλ του Νικολάου
Ανδρής Ιωάννης του Δημητρίου
Ανδρής Κωνσταντίνος του Νικολάου
Ανδρής Σταμάτης του Κωνσταντίνου
Ανδρής Στέφανος του Νικολάου
Βιτζηλαίος Νικόλαος του Γεωργίου
Καραμπίνη Παρασκευή του Νικολάου
Καρούσης Ιωάννης του Στεφάνου
Κορρές Ευάγγελος του Νικολάου
Κορρές Ιωάννης του Βασιλείου
Κορρές Μάρκος του Βασιλείου
Κορρέ Νανά του Βαλέρη
Κουγιανός Μάριος του Διονυσίου
Κούκου Καλιόπη του Αλέκου
Κουραντής Δημήτριος του Μάρκου
Κρητικός Κωνσταντίνος του Αντωνίου
Λεβογιάννης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Λυερός Μιχαήλ του Νικηφόρου
Νικολάκη Μαρία του Σταματίου
Περάκης Χαράλαμπος του Μηνά
Σιδερής Ευστάθιος του Γεωργίου
Στάης Δημήτριος του Ιωάννη
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος του Ευθυμίου
Χατζόπουλος Στυλιανός του Γεωργίου
Επίσης, το ΔΣ του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου θα ήθελε να
ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη πραγματοποίηση της
6ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας στη λέσχη του:
- την Κατερίνα Σουσούνη που ήρθε σε επαφή με το Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
και είχε την ημέρα της δράσης τη γραμματειακή υποστήριξη,

-τον Αντώνη Χωριανόπουλο (Ζέρβη) που οργάνωσε τη λέσχη για να
υποδεχτούμε την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα και
τους αιμοδότες,
-τον Μανώλη Κορρέ (του Νικολάκη) που μαγείρεψε την κατσίκα, η οποία
σερβιρίστηκε με μακαρόνια / πατάτες στους αιμοδότες και σε όλους τους
παρευρισκόμενους, συνοδευόμενη από άφθονο Κωμιακίτικο κρασί και
Ναξιώτικα τυριά,
-τον Μιχάλη Μανωλά του Δημ. για την προσφορά της κατσίκας,
-τον Γιάννη Στάη και την Μαρία Αλιμπέρτη,
-την Ιωάννα Στελ. Σουσούνη για τις φωτογραφίες από την Κωμιακή που μας
έδωσε και μπήκαν στο εξώφυλλο του τετραδίου το οποίο μοιράστηκε ως
αναμνηστικό στους αιμοδότες,
-και τον Γιάννη Πρεβενιό του Εμμ. που στήριξε την δράση μας δημιουργώντας
ένα βίντεο για την προώθηση της αιμοδοσίας.
Τέλος, το ΔΣ ευχαριστεί την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του
Νοσοκομείου Αλεξάνδρα με επικεφαλής την ιατρό κα. Γάτου και τους: Πέππα
Αθηνά (νοσηλεύτρια), Πασχάλη Σωκράτη (β. νοσηλευτή), Σέρβου Αθηνά (β.
θαλάμου), για την άψογη διεξαγωγή της αιμοδοσίας!
Για το ΔΣ,
Κατερίνα Σουσούνη

