
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αυτές τις μέρες συγκεντρωθήκαμε για να εκφράσουμε την 
ευγνωμοσύνη μας και να αποχαιρετήσουμε μία γλυκύτατη γυναίκα 
με αξιοσημείωτη προσφορά στο Κέντρο Αιμοδοσίας μας, την 
εθελόντρια αδελφή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Λόρη 
Κουνιάκη. Η σημαντική αυτή γυναίκα είναι πτυχιούχος της 
Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής Αθηνών (σημερινή ΑΣΟΕΕ), παράλληλα 
δε με τις σπουδές της εργαζόταν στο λογιστήριο της Πειραϊκής 
Πατραϊκής. 

Το 1988 κατατάχθηκε ως εθελόντρια στον Ε.Ε.Σ, όπου εκπαιδεύτηκε 
για ένα εξάμηνο. Το 1989, η Νοσηλευτική  Διεύθυνση του 
Γ.Ν.Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» την τοποθέτησε στην Χειρουργική 
Κλινική, όπου προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες της έως τον 
Φεβρουάριο του 1992. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για την 
προσφορά της αυτή έλαβε Εύφημο Μνεία από την Χειρουργική 
Κλινική! Από τον Φεβρουάριο του 1992 και μετά, η εθελόντρια 
αδελφή Λόρη προσέφερε τις υπηρεσίες της στην Αιμοδοσία του 
Νοσοκομείου μας. Το Κέντρο μας δεν ήταν πλήρως στελεχωμένο 
ακόμα και η εθελοντική προσφορά ήταν ευπρόσδεκτη! 

Από τότε, κάθε πρωί, ο κόκκινος σταυρός του εθελοντισμού έκανε 
το καθήκον του. Η εθελόντριά μας ερχόταν ενωρίς το πρωί για να 
φύγει στο τέλος του 8ώρου ή και περισσότερο σε έκτακτες 
καταστάσεις.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η γράφουσα, νέα τότε ιατρός, μετατέθηκε 
στο Κέντρο Αιμοδοσίας την 1η Μαϊου του 1992, προερχόμενη από 
το Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. 
Επομένως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει και η ίδια την 
ανεκτίμητη προσφορά της εθελόντριας αδελφής και να 
ενθουσιαστεί. Τον ίδιο ζωηρό ενθουσιασμό είχε αισθανθεί με τους 



εθελοντές αιμοδότες και την εθελοντική προσφορά των συλλόγων  
εθελοντών αιμοδοτών, όπου η Πάτρα πρωτοστατούσε! 

Θα μας μείνει αλησμόνητη η επιμονή της γλυκιάς μας εθελόντριας 
να κάνει την παλιά αίθουσα της Αιμοδοσίας ομορφότερη, 
στολίζοντάς την  με ένα όμορφο σεμεδάκι πάνω στο τραπεζάκι, 
λίγα λουλούδια στο βάζο ανελλιπώς και πολύ – πολύ χαμόγελο! 

Το Νοσοκομείο μας πέρασε δύσκολα με τους δύο σεισμούς το ίδιο 
και η Αιμοδοσία μας. Η εθελόντριά μας ήταν πάντα εκεί με βροχές, 
με κρύο, με ζέστη και πάντα εκεί στα δύσκολα!!! Χαμογελαστή! 
Αθόρυβη! Ακούραστη! Και κάπως έτσι πέρασαν 30 ολόκληρα 
χρόνια!!!  

Το Νοσοκομείο μας μαζί με την Αιμοδοσία, αναγνωρίζοντας την 
πολύτιμη προσφορά της, την έχει τμήσει με επαίνους και τρείς 
πλακέτες.  Η απάντησή της πάντα η ίδια: « Ευχαριστώ, όμως δεν 
κάνω τίποτα περισσότερο από το να τηρώ τον όρκο μου» 

Το 2016, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός της αποδίδει Ασημένιο 
Μετάλλιο με δύο αστέρια, ενώ τρία χρόνια αργότερα, στις 20 
Νοεμβρίου 2019, έχοντας συμπληρώσει πλέον των 10.000 ωρών 
ανιδιοτελούς προσφοράς, ο Ε.Ε.Σ της απονέμει την ανώτατη 
τιμητική διάκριση της Επιθεωρήτριας και το χρυσό αστέρι!   

Η εθελοντική προσφορά αξίζει πάντα κάθε μίμησης.  

 

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Dr. ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
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Φωτογραφίες από τις Βραβεύσεις 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 



 


