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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
το 2ο Πανελληνιο Συνέδριο Νέων 

Εθελοντών Αιμοδοτών, στην Κάρπαθο 
12-15 Μαρτίου 2009

Σημαντικά τα αποτελέσματα του 5ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΟΣΕΑ 
και της Γενικής και Καταστατικής 

Συνέλευσης στην Σύμη, 
15-17 Μαϊου 2009
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Αγαπητοί 
μου,

Σας εύχομαι 
καλό 

καλοκαίρι, 
με υγεία και δύναμη, ώστε να 

συνεχίσουμε την ωραία και 
ευγενική προσπάθειά μας.

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη 
επιτυχία δύο συνέδρια. Το 

συνέδριο των νέων μας της 
Π.Ε.Ν.Ε.Α. στην Κάρπαθο και το 

συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. στην 
Σύμη. Η Γενική μας Συνέλευση 
καθώς και η Καταστατική, μας 

άνοιξαν νέους δρόμους, για πιο 
δημιουργική προσπάθεια σε 

διάφορους τομείς.
Κάποιοι χαρακτήρισαν τα νησιά 

που επιλέξαμε στα Δωδεκάνησα 
δυσπρόσιτα και μας δήλωσαν, 

πως εξαιτίας μας δεν μπόρεσαν 
να συμμετάσχουν.

Ευτυχώς, που δεν το είδε έτσι 
ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας 

Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Παπαληγούρας και στήριξε 

την επιλογή μας. Τίμησαν τους 

ακρίτες μας πάρα πολλά από 
τα μέλη μας και μας δόθηκε η 

δυνατότητα να συνεισφέρουμε 
και εμείς, μέσω της προβολής 

των συνεδρίων μας από την 
ΕΡΤ, πώς εκεί ζει και υπάρχει 
η ζωντανή αλλά ξεχασμένη 

Ελλάδα. Ας είναι. Κατανοούμε 
όλες τις απόψεις, αλλά 

συνεχίζουμε κοιτώντας μπροστά.
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. σε 

συνεργασία με το Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας, προχωρά 

στην υλοποίηση Ημερίδων 
προσέλκυσης εθελοντών 

αιμοδοτών σε όλες τις 
γεωγραφικές περιφέρειες της 

χώρας.
Είναι απαραίτητη η συμμετοχή 

όλων. Ερχόμαστε κοντά σας 
να πετύχουμε τον στόχο μας. 

Συνεργαζόμαστε με επιστήμονες 
που έχουν όρεξη και μεράκι 

για να πετύχουμε στη νέα μας 
προσπάθεια.

Στην πιο κρίσιμη στιγμή 
της προσπάθειας αυτής και 

μετά το συνέδριο στη Σύμη, 
αντικαταστάθηκε η Πρόεδρος 

του Ε.ΚΕ.Α, κα. Βελέντζα. 
Ένα πρόσωπο που άφησε τη 
σφραγίδα του. Ένα πρόσωπο 

που αγκάλιασε την Π.Ο.Σ.Ε.Α. και 
την αγαπήσαμε και τη στηρίξαμε 

όλοι. Της ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, 

ως διοικητού του Ερυθρού 
Σταυρού.

Η νέα Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Α., 
κα. Τσάγκαρη Έλενα μας 

εντυπωσίασε με τον δυναμισμό 
της, το πάθος της και τον 

ενθουσιασμό της. Ελπίζουμε 
πως θα γίνουν πολλά. Από τις 

πρώτες μέρες διαπιστώσαμε και 
μετά το δεύτερο συμβούλιο του 

ΕΚΕΑ, πως σύντομα θα έχουμε τα 
αποτελέσματα που περιμένουμε 

αρκετό καιρό. Εμείς ως Δ.Σ. της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. και όλα τα μέλη θα 
στηρίξουμε κάθε προσπάθεια 

που αφορά την ανάπτυξη 
της Εθελοντικής Αιμοδοσίας 
στη χώρα μας. Συνεχίζουμε 
να προσπαθούμε, ώστε να 

πείσουμε τους υπεύθυνους πως 
χρειάζεται να θεσμοθετηθούν 

πόροι για όλους τους Συλλόγους. 
Δείχνουν να μην καταλαβαίνουν 

πως τους συμφέρει να πάρουν 
σχετική απόφαση. Την ίδια 
συμπεριφορά έχουν και τα 

κόμματα της αντιπολίτευσης. 
Δεν είναι άμοιρος ευθυνών 
κανείς. Σε όλα τα πολιτικά 

κόμματα έχουμε ανθρώπους που 
συνομιλούμε και περιμένουμε 
να προωθήσουν την πρότασή 
μας. Τα Ευρωπαϊκά κράτη που 

ενδιαφέρονται πραγματικά 
για την Αυτάρκεια Αίματος, 

έχουν προχωρήσει σε τέτοιου 
είδους αποφάσεις. Βαρέθηκα να 

ακούω Δημάρχους, Νομάρχες, 
Βουλευτές να δηλώνουν στα 

συνέδριά μας, πως θα το βάλουν 
ως θέμα στα όργανά τους και 

φαντάζομαι πως όλοι έχετε την 
ίδια άποψη. Ας το τολμήσουν 
λοιπόν και ας ικανοποιήσουν 

την επιθυμία μας, να ανοίξουν 
έναν διάλογο. Εμείς ως Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

είμαστε στη διάθεσή τους. 
Συνεχίζουμε με όλες τις δυνάμεις 
μας να στηρίζουμε τις υπηρεσίες 

Αιμοδοσίας που αγωνιούν και 
κάνουν έκκληση για προσωπικό. 
Είναι δικαιολογημένο το αίτημά 

τους. Η Αιμοδοσία χρειάζεται 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΤΕΣ-ΓΙΑΤΡΟΥΣ και 

ΑΙΜΟΛΗΠΤΕΣ. Ας προχωρήσετε 
κύριε Υπουργέ στις απαραίτητες 

προσλήψεις, γιατί στο τέλος 
τα χέρια των Εθελοντών θα 

είναι κατάμαυρα από τα λάθος 
τρυπήματα από Αιμολήπτες 

ανάγκης.
Η Αιμοδοσία χρειάζεται έμπειρο 

και μόνιμο προσωπικό.
Αγαπητοί φίλοι, να 

στέλνετε δελτία τύπου για 
τις δραστηριότητές σας, ώστε 

να προβάλλονται από την 
ιστοσελίδα μας.

Σας ευχαριστώ,
                

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας        
 Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ο.Σ.Ε.Α.
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Το γράμμα του εκδότη

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ  Α ΙΜΟΔΟΤΗΣ

Διμηνιαία Έκδοση της ΠΟΣΕΑ
www.posea.gr - posea.gr@hotmail.com

Iδιοκτησία: Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Διεύθυνση  Έκδοσης: Ολυμπιονίκη Χρήστου Μάντικα 7, 
13677 Αχαρνές - Αττική
Τηλ./Fax: 210 2430560

e-mail: posea.gr@hotmail.com
Εκδότης: Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας

Τηλ.: 27430 29099, κιν.: 6972 240932
Συντακτική Επιτροπή:

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας, Ελευθέριος Γ. Πολυκρέτης, 
Αλέξανδρος Β. Τσελεπής, Στυλιανός Αθ. Νικόπουλος, 

Βασίλειος Στ. Αθανασίου, Χρήστος Μιχ. Δρούγγος, 
Απόστολος Κων. Πανταζώνας, Κωνσταντίνος Δημ. Πανέτας, 

Μιχαήλ Κων. Χαρτοφύλης
Διοικητικό Συμβούλιο:

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας, Πρόεδρος
Ελευθέριος Γ. Πολυκρέτης, Α’ Αντιπρόεδρος

κιν.: 6944 224936
Αλέξανδρος Β. Τσελεπής, Β’ Αντιπρόεδρος

κιν.: 6977 700469 
Στυλιανός Αθ. Νικόπουλος, Γενικός Γραμματέας

κιν.: 6932 031454 
Βασίλειος Στ. Αθανασίου, Ειδικός Γραμματέας

κιν.: 6974 377194
Χρήστος Μιχ. Δρούγγος, Ταμίας, κιν.: 6944 224864 
Απόστολος Κων. Πανταζώνας, Αναπληρωτής Ταμίας

κιν.: 6932 467896 
Κωνσταντίνος Δημ. Πανέτας, Μέλος, κιν.: 6979 775123
Μιχαήλ Κων. Χαρτοφύλης, Μέλος, κιν.: 6937 246010

Φιλοξενούνται ενυπόγραφα μόνο κείμενα.
Οι απόψεις των αρθρογράφων του εντύπου είναι 

προσωπικές και την ευθύνη τους φέρει ο συντάκτης τους.
Εκτύπωση:

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.
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Αποφάσεις Έκτακτης Καταστατικής 
& 5ης Γενικής Τακτικής Συνέλευσης Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Το Σάββατο το απόγευμα, 16 Μαΐου 2009, κατόπιν 
προσκλήσεως με αρ. πρωτ.: 2562/31.03.09 που είχε αποσταλεί 
στους Συλλόγους – μέλη μας, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη 
Καταστατική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. προκειμένου να 
γίνει τροποποίηση-προσθήκη στο άρθρο 2 των Σκοπών του 
Καταστατικού.

Τελικά, όπως ορίζεται από το άρθρο 9/παρ. 6, κατόπιν 
αυξημένης πλειοψηφίας των 2/3 των μελών αντιπροσώπων που 
ήταν ταμειακώς εντάξει, η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων 
ψήφισε ομόφωνα την προσθήκη των ακολούθων παραγράφων 
με την σειρά και την αρίθμηση που αναφέρονται:

θ) Η παροχή βοήθειας σε αίμα στους πληθυσμούς των 
αναπτυσσόμενων και άλλων χωρών που μαστίζονται από 
αρρώστιες, πολέμους και έκτακτα φυσικά ή άλλα φαινόμενα.

i) Η παροχή Ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς των 
αναπτυσσόμενων χωρών.

ii) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κατα-
πολέμηση της φτώχειας στους πληθυσμούς των αναπτυσ-
σόμενων χωρών.

ι) Ο προγραμματισμός περιοδικών εκστρατειών για την 
πρόληψη των διάφορων ατυχημάτων.

κ) Ο προγραμματισμός περιοδικών εκστρατειών για την 
«συμπεριφορά» των πολιτών κατά την διάρκεια φυσικών 
καταστροφών (σεισμοί κλπ.).

λ) Να προσπαθεί με οποιονδήποτε τρόπο στη διάδοση της 
ιδέας της προληπτικής ιατρικής (εμβολιασμούς, προληπτικούς 
ελέγχους κλπ.),εντός και εκτός Ελλάδος.

μ) Ο προγραμματισμός περιοδικών εκστρατειών κατά καπνί-
σματος, αλκοόλ, παχυσαρκίας, κλπ., με ομιλίες, παρουσιάσεις, 
ενημερωτικό υλικό, σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, κ.α.

ν) Να παρεμβαίνει στην Πολιτεία για σωστή τήρηση των 
κανόνων ασφαλείας, που αφορούν το δημόσιο συμφέρον 
γενικότερα και ειδικότερα τον κάθε πολίτη. Να προασπίζει τα 
συμφέροντα του κάθε ασθενή και πολίτη, αλλά και να προάγει 
τα δικαιώματά τους, αλλά και τις υποχρεώσεις τους.

Την Κυριακή, 17 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε στην Σύμη 
η 5η Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. με συμμετοχή 
τριάντα πέντε (35) Συλλόγων – μελών, η οποία πήρε αποφάσεις 
για τα ακόλουθα θέματα:

Κατ’ αρχάς, εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και Οικονομι-
κός Απολογισμός του Δ.Σ., όπως και ο προϋπολογισμός για την 
περίοδο από 01/05/2009 έως 30/04/2010. Παρουσιάστηκε η 
έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής, ψηφίστηκαν ομόφωνα οι 
κανόνες λειτουργίας και οργάνωσης της Λαμπαδηδρομίας και 
της Αμφικτιονίας, ενώ εγκρίθηκαν ομόφωνα η Επιστημονική 
Επιτροπή, η Συμβουλευτική Δεοντολογίας καθώς και η 
πενταμελής Επιτροπή για τη δωρεά ιστών και οργάνων 
σώματος, πληροφορίες για τις οποίες μπορείτε να δείτε στο 
site της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Τέλος, εγκρίθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής 
για τις διαδικασίες πιστοποίησης των Συλλόγων μας κατά ISO 
9001:2000 κατόπιν της παρουσίασης και ενημέρωσης που έγινε 
από τον ειδικό μας σύμβουλο, κ. Μπούκλη Λάμπρο.   

Αποφασίστηκε η διαγραφή τεσσάρων (4) Συλλόγων μας, του 
ΣΕΑ Καμάρων Αιγιαλείας, του ΣΕΑ Μεσοποταμίας Καστοριάς, 
του ΣΕΑ Ηρακλείου Κρήτης και του ΣΕΑ «Ο Δότης – Νίκαιας».

Ύστερα από τετραετή συνεχόμενη εφαρμογή του 
Καταστατικού με γραπτές επιπλήξεις και συστάσεις και δίνοντάς 
τους επανειλημμένα την ευκαιρία να προωθήσουν το έργο 
τους, το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. δεν διεπίστωσε καμία ανταπόκριση 
και ως εκ τούτου στην συνεδρίαση της 2ας Μαΐου 2009 και 
εν συνεχεία στην Γ.Σ. ψηφίστηκε ομόφωνα βάσει του Άρθρου 
5 / παρ. 2, υποπαράγραφος δ του Καταστατικού η οριστική 

αποβολή τους από το μητρώο μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Οι ανωτέρω σύλλογοι ενημερώθηκαν εγγράφως για τους 

λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η διαγραφή τους, ενώ η 
Ομοσπονδία τους πληροφόρησε ότι, όπως προβλέπεται από το 
Άρθρο 4 / παρ. 4, εφόσον έχουν εξοφλήσει όλες τις συνδρομές 
τους, έχουν το δικαίωμα εκ νέου απόκτησης της ιδιότητάς τους 
ως μέλους της Π.Ο.Σ.Ε.Α., εάν και εφόσον αποφασιστεί από την 
πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δ.Σ. και επικυρωθεί από 
την Γενική Συνέλευση.

    Επίσης να σας ενημερώσουμε, ότι κατόπιν υποβολής 
αιτημάτων και εξέτασής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
το οποίο συνεδρίασε το Σάββατο 2 Μαΐου 2009, εγκρίθηκε 
ομόφωνα η εγγραφή τεσσάρων (4) νέων Συλλόγων στο μητρώο 
μας:

-«Αιματοκρήτης» Παγκρήτιος Σύνδεσμος Δωρητών Οργάνων 
 Σώματος 
-Σύλλογος Φίλων Ιεράς Μονής Προσηλίου Φωκίδας
-Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών (Σ.Ε.Π.Α.)
-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Σκάλας Λακωνίας «Γιώργος 

Κρεμμύδας»
Στα πλαίσια της εγγραφής νέων μελών, έχουν ήδη εκδηλώσει 

ενδιαφέρον αποστέλλοντας αίτηση, Καταστατικό και Βεβαίωση 
Νοσοκομείου για τις μονάδες αίματος ο Δήμος Κορινθίων και ο 
Δήμος Σικυωνίων. 

Τα αιτήματά τους αναμένεται να εξεταστούν στο προσεχές 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει χώρα στις 4 Ιουλίου 
2009, στην Άρτα, στα πλαίσια της Ημερίδας Προσελκυτών 
Εθελοντών Αιμοδοτών, που διοργανώνεται στην περιφέρεια 
Ηπείρου.

Τέλος, στην τακτική Γενική Συνέλευση της Σύμης ψηφίστηκε 
ομόφωνα ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. να ανακηρυχθεί 
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής 
Πολιτικής ως Ευεργέτης της Ομοσπονδίας βάσει του Άρθρου 
2 / παρ. 4, υποπαράγραφος β που ορίζει ότι «Το Δ.Σ. μπορεί να 
καταρτίζει Πρωτόκολλο Τιμών και Διακρίσεων της Ομοσπονδίας 
για Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών, εθελοντές αιμοδότες, 
χορηγούς, φορείς –φυσικά ή νομικά πρόσωπα-, οι οποίοι 
βοηθούν στην προώθηση των στόχων της Ομοσπονδίας και 
προάγουν την ιδέα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας».

Εστάλη επιστολή με αρ. πρωτ.: 3008/22.05.09 στον Υπουργό, 
κ. Αναστάση Παπαληγούρα, ώστε να ενημερωθεί για την εν 
λόγω απόφαση και ακόμη να του ανακοινωθεί, ότι αποφασίστηκε 
επιπλέον και απόδοση τιμητικής διάκρισης στο πρόσωπό του.

Είμαστε σε αναμονή της απάντησής του.
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Στις 14 Ιουνίου 2009, η Παγκόσμια 
Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη θα 
εορταστεί για άλλη μια φορά σε όλο 
τον κόσμο.  Ένα ετήσιο θεσμοθετημένο 
γεγονός από την Παγκόσμια Συνέλευση 
Υγείας το 2005.  Η μέρα αυτή γιορτάζει 
και ευχαριστεί τους Εθελοντές Αιμοδότες 
για την προσφορά τους και εστιάζει 
στην ασφάλεια και αυτάρκεια 
αίματος παγκοσμίως.

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια 
Ημέρα του Εθελοντή Αιμο-
δότη εορτάζεται σε όλο και 
περισσότερα σημεία του 
κόσμου με καμπάνιες και 
προγράμματα για την ευαισ-
θητοποίηση του ευρύτερου 
κοινού.  

Η Παγκόσμια Ημέρα 
του Εθελοντή Αιμοδότη 
εορτάζεται σε συνεργασία 
με την Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας, την Παγκόσμια Ομοσ-
πονδία Ερυθρού Σταυρού 
και Ερυθράς Ημισελήνου, 
την Παγκόσμια Κοινότητα 
Μετάγγισης Αίματος και 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Οργανισμών Αιμοδοσίας – 
FIODS. 

Με την Παγκόσμια Ημέρα 
του Εθελοντή Αιμοδότη 
γιορτάζουμε και τιμάμε 
παγκοσμίως τους Αιμοδότες 
που κάθε χρόνο σώζουν 
εκατομμύρια ζωές και δίνουν 
ανακούφιση σε ασθενείς με 
καρκίνο, θαλασσαιμία και ένα 
σωρό άλλες ασθένειες, καθώς 
και θύματα ατυχημάτων. Για το 
αίμα και τα παράγωγά του δεν 
υπάρχει υποκατάστατο, έτσι 
χωρίς αυτήν την προσφορά, 
δηλαδή το Αίμα του Εθελοντή 
Αιμοδότη, πολλοί ασθενείς θα 
πέθαιναν. 

Φέτος η κεντρική ιδέα της 
Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή 
Αιμοδότη είναι η ανάγκη για βελτίωση 
της ασφάλειας και της επάρκειας 
αίματος, μέσα από 100% εθελοντική και 
μη αμειβόμενη προσφορά αίματος και 
παραγώγων. 

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Οργανισμών 
Αιμοδοσίας, η FIODS, παρακινεί χώρες 
που προγραμματίζουν και προσαρμόζουν 
τον εθνικό σχεδιασμό τους για το αίμα, 
να τον βασίσουν πάνω σε προγράμματα 
εξολοκλήρου εθελοντικής και μη 
αμειβόμενης προσφοράς. Επιπλέον, 
ενθαρρύνει τις χώρες που έχουν συστήσει 
μηχανισμούς εισαγωγής/αγοράς αίματος 

και παραγώγων αμφίβολης ασφάλειας 
που προέρχονται από αμειβόμενους 
μη εθελοντές δότες τρίτων χωρών, 
να συνάψουν συνεργασίες με άλλες 
χώρες για την εξεύρεση των αναγκαίων 
ποσοτήτων που λείπουν, μόνο από 
αίμα προερχόμενο από ασφαλείς μη 
αμειβόμενους εθελοντές αιμοδότες. 

Κατά τη διάρκεια του έτους εθελοντές 
αιμοδότες προσέρχονται για αιμοδοσία 
καθημερινά και αφιερώνουν κάποια λεπτά 
από την ημέρα τους στον συνάνθρωπό 
τους.

Αυτοί οι άνθρωποι, γυναίκες και άντρες 
που σώζουν ζωές με την αφοσίωσή τους, 
το πάθος και την γενναιοδωρία τους, 
τιμώνται παγκοσμίως την 14η Ιούνη με 
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται 
από τους κατά τόπους Συλλόγους, την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), καθώς 
και την Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIODS-
IFBDO), της οποίας είμαστε δραστήριο 

μέλος, και η οποία έχει προγραμματίσει 
φέτος οι κύριες εκδηλώσεις για την 
Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή 
Αιμοδότη να γίνουν στην Αυστραλία και 
συγκεκριμένα στην Μελβούρνη. 

Ως οικοδεσπότες, τα μέλη του 
Αυστραλιανού Ερυθρού Σταυρού έχουν 
σχεδιάσει τις διεθνείς αφίσες, οι οποίες 

έχουν ως θέμα: 100% 
εθελοντική, αναρίθμητη 
προσφορά αίματος και 
παραγώγων με το σύνθημα: 
«Χρειάζονται όλοι οι τύποι». 
Το σύνθημα αυτό είναι 
αλληγορικό, εννοώντας ότι 
σχεδόν όλοι οι άνθρωποι 
μπορούν να προσφέρουν 
αίμα, όλες οι ομάδες 
αίματος είναι αναγκαίες (Α, 
ΑΒ, Β και Ο), ενώ μπορούν 
να γίνουν τρία διαφορετικά 
είδη προσφοράς: αίμα, 
πλάσμα και αιμοπετάλια.

Οι Εθελοντές Αιμοδότες 
προέρχονται από όλα 
τα πλάτη και τα μήκη 
της κοινωνίας και του 
κόσμου και προσφέρουν 
συλλογικά πάνω από 81 
εκατομμύρια φορές το αίμα 
τους ετησίως. Άνθρωποι 
διαφορετικού μορφωτικού 
επιπέδου, επαγγέλματος, 
κοινωνικής τάξης, οικονο-
μικής κατάστασης και 
εθνικότητας, αλλά όλοι 
χαρακτηρίζονται από ενδια-
φέρον και αλληλεγγύη  για 
τον πάσχοντα συνάνθρω-
πο, γιατί μπορούν να 
μπουν στη θέση του και 
να συναισθανθούν την 
ανάγκη του και γνωρίζουν 
πολύ καλά πως όλοι μας 
κάποια στιγμή μπορεί να 
αντιμετωπίσουμε κάποια 

στιγμή ανάγκης, είτε προσω-
πικά είτε στο άμεσο οικογενειακό μας 
περιβάλλον. 

Όμως, μόνο ένα ποσοστό του παγκό-
σμιου πληθυσμού προσφέρει το αίμα του. 
Άρα λοιπόν θέλουμε πολλούς παραπάνω 
αιμοδότες, για να εγγυηθούμε πως όλοι 
οι ασθενείς θα λάβουν το ασφαλές αίμα 
που χρειάζονται. 

Πολλοί άνθρωποι απλά δεν γνωρίζουν 
τις ανάγκες μας για αίμα. Σκοπός μας είναι 
να ενωθούμε και να συνεργαστούμε με 
όποιον χρειάζεται και να κάνουμε όλες 
τις ενέργειες που απαιτούνται για να 
διαδώσουμε το ελπιδοφόρο μήνυμα πως 
κάθε υγιής άνθρωπος μπορεί και πρέπει 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
«Γιορτάζοντας το Δώρο του Αίματος» 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
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να γίνει αιμοδότης και να σώσει 
ζωές. Το σχέδιο δράσης μας 
αποσκοπεί σε αυτό και είμαστε 
αισιόδοξοι πως οι ελπίδες και 
οι προσπάθειές μας θα βρουν 
απήχηση. 

Η πράξη της Αιμοδοσίας είναι 
μοναδική, και οι Εθελοντές 
Αιμοδότες είναι καθημερινοί, 
αλλά ιδιαίτεροι άνθρωποι, είναι 
σωτήρες. Ας χαιρετίσουμε όλοι 
μας αυτούς τους καθημερινούς 
ήρωες που φροντίζουν για τον 
συνάνθρωπό τους χωρίς καν να 
τον γνωρίζουν. 

Χρειαζόμαστε κάθε έναν από 
αυτούς, αλλά χρειαζόμαστε 
και πολλούς ακόμα ανθρώπους 
να συντρέξουν για να δώσουν 
χωρίς κόπο ένα μικρό κομμάτι 
του χρόνου τους, ένα μικρό 
κομμάτι του εαυτού τους που 
το σώμα τους θα αναπληρώσει 
γρήγορα, αλλά ένα ανεκτίμητο 
και αναντικατάστατο κομμάτι 
βοήθειας για τον λήπτη, τον 
πάσχοντα συνάνθρωπο. 

Δεν είναι δύσκολο, κι όμως είναι 
σωτήριο. Ας το κάνουμε όλοι. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών – 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. και οι 103 Σύλλογοι Εθελοντών 
Αιμοδοτών, μέλη της, στα πλαίσια της 
Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή 
Αιμοδότη, διοργανώνουν εθελοντικές 
αιμοδοσίες και ενημερωτικές ομιλίες 
σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. 
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή 7 
Ιουνίου 2009 και θα κορυφωθούν στις 
14 Ιουνίου 2009, πάλι ημέρα Κυριακή με 
εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Πλέον στη χώρα μας το 
προσφερόμενο αίμα ελέγχεται 
με τη μοριακή μέθοδο ΝΑΤ και 
εξασφαλίζεται έτσι η ασφάλεια 
του δότη και του μεταγγιζόμενου. 
Στις 13 Ιουνίου ξεκινάει η ΠΟΣΕΑ 
σε συνεργασία με το Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας, Ημερίδες 
Εκπαίδευσης Στελεχών της, για 
την προσέλκυση νέων Εθελοντών 
Αιμοδοτών σε όλη τη χώρα.

Επίσης ξεκινάμε ενημερωτικές 
ομιλίες που θα έχουν σκοπό την 
πρόληψη, έτσι ώστε να μειώσουμε 
τις ανάγκες αίματος.

Πληροφορίες σχετικά με τις 
εκδηλώσεις που πραγματοποι-
ούνται στην Ελλάδα μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα www.
posea.gr

Στα πλαίσια του εορτασμού για 
την Παγκοσμία Ημέρα Εθελοντή 
Αιμοδότη, πολλοί ΣΕΑ – μέλη της 
ΠΟΣΕΑ, έχουν προγραμματίσει 
σημαντικές εκδηλώσεις ενημε-
ρωτικού χαρακτήρα καθώς και 
αιμοδοσίες, ημερίδες, συναυλίες, 
συνεντεύξεις τύπου, τηλεοπτικές 
εκπομπές, βραβεύσεις, μουσικές 

εκδηλώσεις κ.α.
Αναλυτικότερα οι ΣΕΑ που θα πραγ-

ματοποιήσουν εκδηλώσεις είναι οι 
κάτωθι:

1) Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. 
Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ»

2) Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Φερών «ΙΣΑΑΚΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ»

3) Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
και Δωρητών Οργάνων Σώματος Κω «Ο 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

4) Σύλλογος Εθελοντών Αιμο-
δοτών Περιστερίου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ»

5) Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδο-
τών Νέας Νικομήδειας «Η ΑΓΑΠΗ»

6) Σωματείο Εθελοντών Αιμοδο-
τών Ροδόπης

7) Σύνδεσμος Αιμοδοτών και 
Δωρητών Οργάνων Σώματος 
και Μέριμνας Υγείας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ»

8) Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-
ρηση Δήμου Σκάλας «ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ»

9) Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδο-
τών Κοζάνης «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ»

10) Σύλλογος Εθελοντών Αιμο-
δοτών Ν. Μαγνησίας «Η ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗ»

11) Σύλλογος Εθελοντική Αιμο-
δοσία Σύρου

12) Σύλλογος Αιμοδοσίας 
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος 
Ν. Καστοριάς «Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣ»

13) Σύλλογος Εθελοντών Αιμο-
δοτών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ» Νοσο-
κομείου Παίδων Πατρών  «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

14) Σύλλογος Εθελοντών Αιμο-
δοτών Αλεξανδρούπολης

15) Σύλλογος Εθελοντών αιμοδοτών 
Ρόδου «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

16) Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Άμφισσας «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

17) Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και 
Δωρητών Οργάνων Σώματος Μυτιλήνης

18) Σύλλογος Εθελοντών αιμοδοτών 
Ν. Άρτας

19) Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ξυλοκάστρου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

20) Σύλλογος Εθελοντών Αιμο-
δοτών Ιαλυσού Ρόδου «ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ»

21) Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσα-
λονίκης «Η ΤΕΡΠΝΗ»

22)Σύλλογος Εθελοντών Αιμο-
δοτών επαρχίας Φαρσάλων

23) Σύλλογος Αιμοδοτών Καλλι-
θέας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

24) Σύλλογος Εθελοντών Αιμο-
δοτών και Δωρητών Οργάνων 
Σώματος Καλύμνου «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΗΜΩΝ»

25) Σύλλογος Εθελοντών Αιμο-
δοτών Κέρκυρας «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

26) Σύλλογος Εθελοντών Αιμο-
δοτών περιφέρειας Σερβίων “Οι 
Άγιοι Ανάργυροι”.

Η συμβολή και υποστήριξή σας θα 
βοηθήσει να επιτύχει η Παγκόσμια 
Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη 
και να φέρει τον Κόσμο ένα βήμα 
πιο κοντά στο 100 τοις εκατό της 
εθελοντικής αιμοδοσίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας

Ο Γενικός Γραμματέας
Στυλιανός Αθ. Νικόπουλος
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Λαχειοφόρος Αγορά της 7ης Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Πρωτοφανής στα 22 χρόνια 
δράσης της Π.Ο.Σ.Ε.Α. ήταν η φετινή 
ευγενική χορηγία που έγινε στα 
πλαίσια της Λαχειοφόρου Αγοράς της 
7ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Ο κ. Δούρος Βασίλειος, ιδιοκτήτης 
της Εταιρίας Δούρος American Homes 
με έδρα το Ξυλόκαστρο Κορινθίας, 
προσέφερε μια προκατασκευασμένη 
κατοικία 40 τ.μ. για τον φετινό 
υπερτυχερό της λαχειοφόρου μας, 
εκτιμώντας, όπως ο ίδιος εξέφρασε, 
το ανιδιοτελές έργο της Ομοσπονδίας 
και την αέναη προσπάθεια που 
καταβάλλεται, προκειμένου να 
καταστεί η χώρα μας αυτάρκης σε 
εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. 

Μάλιστα, ο κ. Δούρος παρέστη και 
στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντι-
κής Αιμοδοσίας, στην Σύμη, όπου του 
απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα για την 
προσφορά του από τον σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Σύμης, κ.κ. Χρυσόστομο 
(η απονομή διακρίνεται στη φωτο-
γραφία) και ταυτόχρονα είχε την 
ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την μεγάλη οικογένεια των εθελοντών αιμοδοτών, να αισθανθεί μέλος της και να δει το 
σημαντικό πολιτιστικό και κοινωνικό έργο που επιτελείται στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα ήθελε για μια ακόμη φορά, μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας μας, 
να τον ευχαριστήσει θερμά που σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς αποφάσισε να στηρίξει την Π.Ο.Σ.Ε.Α. κατ’ 
αυτόν τον τρόπο.

   Όπως αναφέρεται και στο σχετικό δελτίο τύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, στη φετινή Λαχειοφόρο, 
διατίθενται μπλοκ των 100 αποκομμάτων έκαστο –όπως και πέρσι- με αξία όμως 2 ευρώ για κάθε λαχνό. Κάθε Σύλλογος 
δικαιούται να πάρει έως και 20 μπλοκ, δηλαδή 2.000 λαχνούς και εν συνεχεία, εάν επιθυμεί και άλλους, να έχει κάνει 
πρωτίστως την κατάθεση του 30% των εσόδων των πωληθέντων αποκομμάτων στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας, για να 
προβούμε στη διάθεση καινούριων μπλοκ.

Ευελπιστούμε ότι φέτος, λόγω και της ιδιαίτερης αξίας του δώρου, η Λαχειοφόρος Αγορά θα έχει ακόμη μεγαλύτερη 
απήχηση, ούτως ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω και τα έσοδα των Συλλόγων – μελών μας.

Στη φωτογραφία διακρίνονται ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης, 
κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος βραβεύει τον μεγάλο χορηγό της 7ης  Λαμπαδηδρομίας, 

κ. Δούρο Βασίλειο και δίπλα ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, 
κ. Ριζάς Βασίλειος
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Αξιότιμε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του ΔΣ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών-Π.Ο.Σ.Ε.Α, σας ενημερώνει 
πως σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-Ε.ΚΕ.Α, θα 
πραγματοποιήσει Ημερίδες, για την εκπαίδευση των στελεχών 
της ΠΟΣΕΑ αλλά και στελεχών του χώρου αιμοδοσίας, με 
στόχο την προσέλκυση Εθελοντών Αιμοδοτών, σε όλες τις 
Γεωγραφικές Περιφέρεις της χώρας, από 13 Ιουνίου 2009.

Οι Περιφέρειες αναλυτικά έχουν ως εξής:

1.Περιφέρεια Αττικής
2.Περιφέρεια Πελοποννήσου
3.Περιφέρεια Δυτικής Στερεάς
Σάββατο 13 Ιουνίου 2009, Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Ώρα: 

9.30 π.μ.
Υπεύθυνος: Πρόεδρος του ΣΕΑ Ξυλοκάστρου κος Πρωτό-

παπας Χρήστος
Τηλέφωνα για δηλώσεις συμμετοχής:27430 22158
4.Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Σάββατο 27 Ιουνίου 2009, Φέρες, Ώρα: 9.30 π.μ.
Υπεύθυνος: Πρόεδρος του ΣΕΑ Φερών κα Κορδά Φωτεινή
Τηλέφωνα για δηλώσεις συμμετοχής: 25550 24295
5.Περιφέρεια Ηπείρου
Σάββατο 4 Ιουλίου 2009, Άρτα, Ώρα: 9.30 π.μ.
Υπεύθυνος: Πρόεδρος του ΣΕΑ Άρτας κος Πανέτας Κωνστα-

ντίνος
Τηλέφωνα για δηλώσεις συμμετοχής: 26810 74652
6. Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σάββατο 11 Ιουλίου 2009, Φάρσαλα, Ώρα: 9.30 π.μ.

Υπεύθυνη: Πρόεδρος του ΣΕΑ επαρχίας Φαρσάλων κα 
Σερασκέρη-Βουτσιλά Μαρία

Τηλέφωνα για δηλώσεις συμμετοχής: 6973339764
7. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη, Ώρα: 9.30π.μ.
Υπεύθυνος: Πρόεδρος του ΣΕΑ Τερπνιωτών κος Νούλης 

Ιωάννης
Τηλέφωνα για δηλώσεις συμμετοχής:6944876303
8. Κρήτη
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2009, Χανιά, Ώρα: 9.30 π.μ.
Υπεύθυνη: Πρόεδρος του ΣΕΑ Ν. Χανίων «Ο Αγ. Ιωάννης» κα 

Ροδουσάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα για δηλώσεις συμμετοχής: 6974937983
Κατά την διάρκεια της Ημερίδας θα προσφερθεί καφές και 

βουτήματα και στο τέλος της Ημερίδας θα προσφερθεί γεύμα 
στους συμμετέχοντες από τους τοπικούς ΣΕΑ.

Η παρακολούθηση της Ημερίδας από τους συμμετέχοντες 
θα είναι δωρεάν.

9.Περιφέρεια Δωδεκανήσου
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2009, Κάλυμνος, Ώρα: 9.30 π.μ.
Υπεύθυνη: Πρόεδρος του ΣΕΑ Καλύμνου κα Σταυροπούλου 

Ελένη
Τηλέφωνα για δηλώσεις συμμετοχής:22430 22123
Ακολουθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, το οποίο θα είναι ίδιο 

για κάθε Περιφέρεια όσον αφορά στις εισηγήσεις, απλώς θα 
διαφοροποιούνται οι εισηγητές ανάλογα με την περιοχή.

Όλο το υλικό που θα συγκεντρωθεί από τις Ημερίδες, θα 
εκδοθεί σε βιβλίο πρακτικών, που θα διανεμηθεί σε όλα τα 
μέλη μας.

Ημερίδες εκπαίδευσης στελεχών της Π.Ο.Σ.Ε.Α., 
για την προσέλκυση Εθελοντών Αιμοδοτών

Ημερίδα Ξυλοκάστρου, 13 Ιουνίου 2009

Ημερίδα Φερρών, 27 Ιουνίου 2009
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Ημερίδα ΣΕΑ Άμφισσας στα Δημοτικά Σχολεία
Ο  Σύλλογός μας θα πραγματοποι-

ήσει  εκδήλωση ενημέρωσης μαθητών, 
μαζί με όλα τα Δημοτικά  Σχολεία του  
Δήμου  Άμφισσας όπου θα γίνει  διανομή  
εντύπων μας με  στόχο την  προβολή της  
ιδέας της  εθελοντικής  αιμοδοσίας.

Τα έντυπα, ειδικά για μαθητές, εκδό-
θηκαν με την ευγενική χορηγία του 
Νομάρχη  Φωκίδας  και  έχουν την έγκρι-
ση της ΠΟΣΕΑ, ενώ σε όλα τα παιδιά  
θα δοθεί και αναμνηστικό δώρο από το 
Σύλλογό μας.

Η εκδήλωση   θα γίνει την Τέταρτη  08 
/ 04 /09  και  ώρες 11.00 - 13.00, στην 
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου  
Άμφισσας, με την συνεργασία  και  την 
ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέ-
ων  και  μελών  της Επιτροπής  Νέων  
Εθελοντών Αιμοδοτών του Συλλόγου 
μας.

Επίσης, την ίδια ημέρα Τετάρτη  08 - 04 
- 09   θα γίνει  και  εθελοντική  αιμοδοσία 
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντ-ρου 
και ώρες:10.30 - 13.00  & 17.30- 20.30 

Εκπαιδευτικοί, εθελοντές αιμοδότες  και 

άλλοι φίλοι μας μπορούν να προσφέρουν  
αίμα δείχνοντας  και  στην  πράξη στους 
μαθητές, την σημασία της εθελοντικής 
αιμοδοσίας, για τους συνανθρώπους  
μας που  έχουν πρόβλημα.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την 
παρουσία του ο Α. Αντιπρόεδρος της 
Πανελληνίας Ομοσπονδίας Συλλόγων  
Εθελοντών Αιμοδοτών κος Ελευθέριος 
Πολυκρέτης, ο οποίος  θα ενημερώσει  τα 

παιδιά  με τον δικό  του τρόπο,  για  την 
σημασία της εθελοντικής  αιμοδοσίας.

Επίσης, χαιρετισμούς  θα απευθύνουν   
ο Νομάρχης Φωκίδας κος Νικ. Δ. Φουσέ-
κης, εκπρόσωπος του Δήμου Άμφισ-
σας, ο Δοικ. Γ.Ν.Ν.Α  κος  Κάππος  Ε., ο 
Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας  Εκπαί-
δευσης Ν. Φωκίδας  κος Π. Τάκης, εκπρό-
σωπος της Επιτροπής Νέων Εθελοντών 
Αιμοδοτών του Συλλόγου μας και οι 
εκπαιδευτικοί μας κ.κ. Νικολάου Δημ. 
και  Παπούλιας  Νικ., καθώς  και  ο Πάτερ  
Αντρέας Μανιτάρης, εκπρόσωπος της Ι. 
Μητροπόλεως  Φωκίδας, όλοι  ενεργοί  
αιμοδότες και μέλη  του ΣΕΑ  Άμφισσας 
“ΟΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ”.

ΝΕΕΣ  ΚΑΙ  ΝΕΟΙ  ΕΛΑΤΕ  
ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

ΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ  ΚΑΙ  ΣΩΣΤΕ  ΜΙΑ  ΖΩΗ
 

Με εκτίμηση  το ΔΣ
ΣΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ “ΟΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ”

Στις 13 Ιανουαρίου του 2008 πραγ-
ματοποιήσαμε την καθιερωμένη κοπή πίτας 
και τιμήσαμε εθελοντές αιμοδότες για την 
προσφορά τους στον άγνωστο συνάνθρωπο, 
που απεσύρθηκαν από την ενεργό δράση 
λόγω ηλικίας.

Στις 19-1-2008 διοργανώσαμε τον 
καθιερωμένο χορό των αιμοδοτών για 
γνωριμία και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ τους.

Στις 3-3-2008 πραγματοποιήθηκε εθελο-
ντική αιμοδοσία στον χώρο του φορέα μας.

Στις 14-15-16 Μαρτίου, στην Ξάνθη, έγινε η 
πρώτη Γενική Καταστατική Συνέλευση Νέων 
Εθελοντών Αιμοδοτών, όπου συμμετείχαν 8 
νέοι του Συλλόγου.

Στις 23-3-2008 συμμετείχαμε στη Γενι-
κή Συνέλευση του Συνδέσμου Ανατολι-κής 
Μακεδονίας - Θράκης που πραγ-ματοποιήθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη.

Στις 30-3-2008 συμμετείχαμε στο 16ο 
Πανέβριο Συνέδριο Εθελοντών Αιμοδοτών 
στο Διδυμότειχο.

Στις 6-4-2008 συμμετείχαμε στην Ημερίδα 
Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης στην Κομοτηνή 
με θέμα: «Οι αλλαγές στον Εθελοντισμό και η 
προσαρμογή των εθελοντικών οργανώσεων 
από την παγκόσμια θεωρία στην τοπική 
πρακτική».

Στις 20-4-2008 συμμετείχαμε στη συνά-
ντηση Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών που 
πραγματοποιήθηκε στο Τυχερό.

Στις 20-5-2008 συμμετείχαμε στα 
Κωνσταντίνια στα Λουτρά με ομιλία του 
Προέδρου κ. Αρχοντίδη για την εθελοντική 
αιμοδοσία και τις δράσεις του Συλλόγου, 
στην Τραϊανούπολη.

Στις 31-5 και 1-6-2008  συμμετείχαμε στην 
εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. που έγινε στη Λάρισα.

Στις 21 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήσα-
με εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα 
του Εθελοντή Αιμοδότη, στον προαύ-
λιο χώρο του Συλλόγου, σε συνεργασία 
με την Ένωση Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών Έβρου και τη Νομαρχία Έβρου, 
βραβεύσαμε 44 Εθελοντές Αιμοδότες με 
μετάλλια από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγχρό-νως 
πραγματοποιήθηκε η Μετονομασία του 1ου 
Μουσείου Ιατρικού Εξοπλισμού και Έκθεσης 
Αφίσας σε «ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΜΠΟΥΡΗΣ».

Στις 28-6-2008 συνδιοργανώσαμε με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Νίψας εκδήλωση με 
θέμα την εθελοντική αιμοδοσία με σκοπό 
την προώθηση και την εξερεύνηση νέων 
εθελοντών αιμοδοτών, στον οικισμό της 
Νίψας.

Στις 31-3/7/2008 συμμετείχαμε στις εκδη-
λώσεις του Άρδα με 3 νέους εθελοντές 
αιμοδότες.

Στις 8-7-2008 πραγματοποιήσαμε εθελο-
ντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τον 
Πολιτιστικό και Επιμορφωτικό Σύλλογο 
Άνθειας - Αριστείνου «ΣΠΑΡΤΑΚΟ», στα 
γραφεία του Συλλόγου τους.

Στις 28-31/8/2008 συμμετείχαμε στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων με έναν εκπρό-
σωπο, που πραγματοποιήθηκε στην Κατάνια 
της Ιταλίας.

Στις 6-9-2008 συμμετείχαμε στην 6η 
Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών, περνώντας την 
φλόγα απ’ όλους τους οικισμούς του 
Δήμου Τραϊανούπολης και καταλήγοντας 
στα γραφεία του συλλόγου πραγματοποιώ-
ντας εκδήλωση με ομιλίες και ποιήματα που 
απήγγειλαν λαμπαδηδρόμοι.

Στις 16-9-2008 πραγματοποιήσαμε εθελο-

ντική αιμοδοσία στον χώρο του συλλόγου.
Στις 17-9-2008 πραγματοποιήσαμε αρτο-

κλασία για την εορτή της ημέρας Σοφίας, 
Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας, στο Δωρικό ως 
προστάτες των αιμοδοτών του Έβρου.

Στις 10-12/10/2008 συμμετείχαμε στην 22η 
Αμφικτιονία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-
τών Ελλάδος που έγινε στην Πάτρα.

Στις 17-19/10/2008 συμμετείχαμε στο 
Συνέδριο της Διευρυμένης Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου για τον 
Εθελοντισμό - Κοινωνική - Πράσινη Οικονο-
μία - Ενεργός Πολίτης.

Στις 27-28/11 και 3-12-2008 συμμετείχαμε 
σε συνεργασία με την Υπερνομαρχία, την 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση στην ενημέρωση εκπαιδευτικών για 
την εθελοντική αιμοδοσία αντίστοιχα στην 
Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. 

Οι νέοι αιμοδότες το 2008 έφτασαν τους 
49 και τα αίματα που καταθέσαμε ήταν 305 
μονάδες στο ΠΓΝ Αλεξ/πολης.

 
Ο Πρόεδρος 

Αρχοντίδης Νικόλαος
Η Γραμματέας

Τσουρνακάκη Ελένη

Απολογισμός πεπραγμένων του ΣΕΑ Τραϊανούπολης 
για το Έτος 2008

Μουσείο & έκθεση Αφίσας αιμοληψιών 
“Άγγελος Χαμπούρης”



Συνεργασία ΣΕΑ Κοζάνης 
και Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας

Την ημερίδα που διοργάνωσαν 
ο Σ.Ε.Α. Κοζάνης και η Ελληνική 
Αιματολογική Εταιρεία σε συνεργασία 
με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Κοζάνης, με θέματα της άμεσης 
καθημερινότητας, είχαν την τύχη  να 
παρακολούθησαν οι Κοζανίτες το 
απόγευμα του Σαββάτου 4/4/2009 
στην αίθουσα του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου. Οι ομιλητές, αναφέρ-
θηκαν στην αξία της δωρεάς Ομφα-
λοπλακουντιακού Αίματος, αλλά και 
σε θέματα τοκετού. 

Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε 
πολύωρη και πολυεπίπεδη συζήτηση 
όπου οι εισηγητές της ημερίδας (κα. 
Γαρυπίδου Βασιλεία, κα. Λευκού 
Ελευθερία, κ. Μαμόπουλος Απόστο-
λος, κ. Καλογιαννίδης Παναγιώτης) 
έδωσαν απαντήσεις σε όλους. Η κα. 
Βασιλεία Γαρυπίδου (καθηγήτρια 
Παθολογίας - Αιματολογίας ΑΠΘ., 
Πρόεδρος Τμήματος Μακεδονίας -  
Θράκης της Ελληνικής Αιματολογικής 
Εταιρίας) χαιρετίζοντας την  ημερίδα 
εξήρε την προσπάθεια του συλλόγου 
Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης για 
την διοργάνωση και δεσμεύτηκε ότι 
η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία θα  
βρίσκεται κοντά στον σύλλογο για 
μελλοντικές διοργανώσεις. 

Η κα. Ελευθερία Λευκού (Αιματο-
λόγος, επιστημονική Συνεργάτης Β’ 
Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής 
Ιπποκράτειου) ανέλυσε διεξοδικά 
το θέμα Αιμορραγία και Τοκετός, 
λέγοντας ότι η κύηση και ο τοκετός 
είναι ίσως οι πιο παλιές φυσιολογικές 
«παθολογικές» καταστάσεις συνυφα-
σμένες με την ίδια τη ύπαρξη του 
ανθρώπου.

Ο κ. Απόστολος Μαμόπουλος 
(Επίκουρος καθηγητής Μαιευτικής 
- Γυναικολογίας ΑΠΘ) αναλύοντας 
το θέμα: Καισαρική Τομή, ενδείξεις 
και προβληματισμοί, ανέφερε ότι 
σήμερα έχουμε πολλαπλασιασμό 
των καισαρικών τομών σε σχέση με 
το παρελθόν,  επειδή  έχουν εγκα-
ταλειφθεί «οι ηρωικοί» κολπικοί τοκε-
τοί. 

Ο κ. Παναγιώτης Καλογιαννίδης, 
(Επιμελητής Αιματολογικής Κλινικής– 
Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Αιμοποιη-
τικών κυττάρων Νοσοκομείου Γ. 
Παπανικολάου) στην εισήγησή του 
αναφορικά με το Ομφαλοπλακουντια-
κό Αίμα - βλαστοκύτταρα, επισήμανε 
ότι η πληροφόρηση του κοινού δεν 
είναι κατάλληλη, ενώ για ωφελη-
θεί το σύνολο του κόσμου πρέπει το  
Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα να φυλάσ-
σεται στις δημόσιες τράπεζες. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την 

παρουσία τους ο Αντινομάρχης 
Κοζάνης κ. Τσότσος, η γραμματέας 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου κα 
Αποστολίδου, η Αντιδήμαρχος Κοζά-
νης κα Μπουμπόναρη, η πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Σιόμου 
και  ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου κ. Λαμπρόπουλος. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΑ Κοζάνης 
έκλεισε την ημερίδα λέγοντας: 
«Ελπίζω να φύγετε από δω απόψε 
προβληματισμένοι και πλουσιότεροι 
σε γνώση, άλλωστε  αυτός είναι ο 
σκοπός μας. Γιατί πιστεύουμε ακράδα-
ντα πως οι καλά  πληροφορημένοι 
πολίτες, έχουν ελεύθερη βούληση, 
αποφασίζουν ελεύθερα και συνειδη-
τά, ειδικά στα θέματα που αφορούν 
τον Σύλλογό μας, δηλ. την Αιμοδοσία, 
την δωρεά Αιμοπεταλίων, Μυελού 
των Οστών, Ομφαλοπλακουντια-
κού Αίματος, Ιστών και Οργάνων 
Σώματος».
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Στιγμιότυπα από την Ημερίδα
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4ος Ποδηλατικός Γύρος 
ΣΕΑ Περιφέρειας Σερβίων 
για την Παγκόσμια Ημέρα 
Εθελοντή Αιμοδότη

Σας γνωστοποιούμε ότι ο σύλλογός μας στα πλαίσια 
της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη -14 
Ιουνίου - αποφάσισε να διοργανώσει τον 4ο Πανελλήνιο 
Ποδηλατικό Γύρο της Λίμνης Πολυφύτου στις 14 Ιουνίου 
2009.

Ζητούμε λοιπόν την βοήθειά σας συμμετέχοντας 
με έναν ή περισσότερους ποδηλάτες, για να 
πραγματοποιήσουμε τον σκοπό όλων μας που είναι η 
προβολή και η διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Ο σύλλογός μας θα φιλοξενήσει δ ω ρ ε ά ν  μέχρι ΔΥΟ  
ποδηλάτες μέλη  Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. 
Η συμμετοχή για τους υπόλοιπους (ποδηλάτες ή 
συνοδούς) είναι 50 ευρώ για μία και 100 ευρώ για δύο 
διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή και την συμμετοχή 
τους στον αγώνα.

Δηλώσεις συμμετοχής στο fax του συλλόγου μας 
2464023045 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση 
aimodotikosservion@yahoo.gr

Περισσότερες πληροφορίες για την διοργάνωση στον 
κ. Βέκιο Ιωάννη στα τηλέφωνα: οικίας 2464022690 
κινητό 6946419177 και στις ιστοσελίδες: www.dimos-
servion.gr - www.cyclingnews.gr - www.servianet.gr/
aimodotikos. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο 
επόμενο τεύχος

ΤΟ Δ.Σ.

Διήμερο Αγάπης 2009 ΣΕΑ Ξάνθης
Στα πλαίσια του «Διημέρου Αγάπης 2009», στις 29 & 30 Μαΐου, θα 

πραγματοποιηθεί βράβευση των εθελοντών  αιμοδοτών – μελών του 
Συλλόγου μας με τα μετάλλια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και με τα Ειδικά τιμητικά βραβεία από τον Δήμο Ξάνθης. 
Οι βραβεύσεις θα γίνουν ως εξής:

-Δύο αιμοδότες θα τιμηθούν με το Ειδικό Βραβείο από τον Δήμο Ξάνθης 
έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 50 εθελοντικές αιμοδοσίες.

-Δύο αιμοδότες θα τιμηθούν με το Ειδικό Βραβείο από τον ΣΕΑ 
Ξάνθης «Η Αγάπη» έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 40 εθελοντικές 
αιμοδοσίες.

-Δεκαεννέα αιμοδότες με το Αργυρό Μετάλλιο έχοντας πραγματοποιή-
σει πάνω από 25 εθελοντικές αιμοδοσίες.

-Εβδομήντα επτά αιμοδότες με το Χάλκινο Μετάλλιο έχοντας 
πραγματοποιήσει πάνω από 10 εθελοντικές αιμοδοσίες.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Χαρ.Παπαχρόνης             Κωνσταντίνος Αθ. Σιωπίδης
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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην 
ιστοσελίδα της εφημερίδας «Το Έθνος» ο 
Διονύσης Σαββόπουλος, όταν ερωτήθηκε 
για το αν είμαστε λαός περίεργος, 
απάντησε: «Φυσικά και είμαστε»!!

Είμαστε λαός παράξενος , απρόβλεπτος 
και παρορμητικός, λέω εγώ.

Δίνουμε εκατομμύρια ευρώ για το 
τσουνάμι, δίνουμε ρούχα, τρόφιμα και 
ό,τι βάζει ο νους του ανθρώπου από το 
υστέρημά μας, αλλά ξεχνάμε ότι δίπλα 
μας υπάρχουν άνθρωποι, που η ζωή τους 
εξαρτάται από μια μονάδα αίματος.

Τρέχουμε όλοι μαζί στα Κέντρα Αιμο-
δοσίας όταν τα Μ.Μ.Ε. μας καλούν για μια 
εξαιρετική περίπτωση ενός αιματοβόρου 
ατυχήματος.

Αδιαφορούμε, όμως, για τον καθημερινό 
αγώνα ενός συνανθρώπου μας, π.χ. 
θαλασσαιμικού (Μεσογειακή Αναιμία) 
που θέλει δύο μονάδες αίμα κάθε 15 
μέρες – 48 τον χρόνο!!

Ερώτηση: 
Δίνουμε ως λαός αίμα για να καλύψουμε 
τις ανάγκες της χώρας μας;

Απάντηση:
Δεν δίνουμε και μάλιστα εθελοντικά 

όσο χρειαζόμαστε!!
Χρειαζόμαστε 650.000 μονάδες αίμα 

τον χρόνο ως χώρα. Δίνουμε 625.000, 
μας λείπουν 25.000, τις οποίες εισάγουμε 
από την Ελβετία. Πόσο αίμα δίνουν οι 
Ελβετοί σε ποσοστά επί του πληθυσμού 
της χώρας τους; 5,3%.

Πόσο αίμα δίνουν οι Έλληνες; 5,6%.
Τότε ποιο είναι το πρόβλημα;
Γιατί σε αυτούς περισσεύει και σε εμάς 

δεν φτάνει;
Τελικά λένε την αλήθεια οι αριθμοί;
Όχι βέβαια!! Γιατί τα ποιοτικά χαρακ-

τηριστικά μεταξύ της προσφοράς των 
Ελβετών και αυτής των Ελλήνων είναι 
τελείως διαφορετικά και οι ανάγκες της 

χώρας μας είναι μεγαλύτερες.
Α. Το συλλεγόμενο αίμα στην Ελβετία 

είναι πάνω από το 100% των αναγκών 
που έχει η χώρα τους, γι’ αυτό τους 
περισσεύει και είναι 100% εθελοντικά 
προσφερόμενο.

Β. Στην Ελλάδα μόνο το 45% είναι 
προσφορά του Εθελοντή Αιμοδότη. Οι 
Αιμοδότες που δίνουν αίμα με τη θέλησή 
τους είναι μόνο 120.000.

Γ. Το 53% είναι προϊόν “εξαναγκασμού”.
«Δεν μπορούμε να κάνουμε την 

εγχείριση, αν δεν φέρετε τόσες μονά-
δες αίμα», λένε οι χειρουργοί για τα 
προγραμματισμένα περιστατικά, σε 
όποιον δεν έχει δώσει αίμα εθελοντικά.

Δ. Αυτοί οι περιστασιακοί αιμοδότες, που 
αιμοδοτούν κάτω από την πίεση των δικών 
τους προβλημάτων, δεν ξαναγυρίζουν 
σχεδόν ποτέ ή επανέρχονται πολύ σπάνια 
στο Κέντρο Αιμοδοσίας, για να γίνουν 
εθελοντές αιμοδότες. Θα περιμένουν 
να βρεθούν πάλι υπό την πίεση των 
γεγονότων, για να επαναλάβουν αυτήν 
την σωτήρια πράξη της ανθρωπιάς, της 
αγάπης και της αλληλεγγύης. 

Κι ύστερα λέμε, ότι «του Έλληνος ο 
τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει». Αμ δε…

Ε. Το εθελοντικά προσφερόμενο αίμα 
είναι το ασφαλέστερο λένε οι επιστή-
μονες και το αποδεικνύει η στατιστική.

Τι σημαίνει αυτό απλά και με αριθ-
μούς;

Ο εθελοντής αιμοδότης δεν λέει ποτέ 
ψέματα στο γιατρό της αιμοδοσίας!!

   Στην Αγγλία, όπου μόνο εθελοντικά 
προσφέρεται το αίμα, η στατιστική και οι 
αριθμοί λένε:

Στο 1.000.000 μονάδες αίματος ανιχνε-
ύεται Ηπατίτιδα μόνο στο 0,0029%, δηλα-
δή σε 29 μονάδες.

Στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 0,34%, 
δηλαδή 3.400 μονάδες στο εκατομ-
μύριο.

Ερώτηση: 
Ξέρετε ποιοί αντιδρούν περισσότερο, 
όταν δεν υπάρχει αίμα, όταν δεν μπορείς 
να τους βοηθήσεις, όταν διαπιστώνουν 
πώς πρέπει να ψάχνουν και για αίμα, 
όταν η ανάγκη χτυπήσει την πόρτα 
τους;

Απάντηση:
Αυτοί που κανείς από το οικογενειακό 

τους περιβάλλον δεν έχει δώσει αίμα 
εθελοντικά, ποτέ!!

Γιατί όμως δεν έχει δώσει -αναρωτιέμαι- 
και απάντηση μόνος μου να δώσω δεν 
μπορώ. Ρωτάω, λοιπόν, εσάς φίλοι και 
φίλες και ιδιαίτερα θα ήθελα να μου 
απαντήσουν αυτοί που για δικούς τους 
λόγους ο καθένας δεν έχει δώσει αίμα 
με τη θέλησή του και σας παρακαλώ 
απαντήστε μου. Ίσως στις απαντήσεις 
σας να ανακαλύψουμε το μυστικό. Γιατί 
που να πάρει η οργή να πάρει, ούτε το 
φιλότιμο μας λείπει, ούτε η αγάπη για 
τον συνάνθρωπό μας είναι λιγότερη, 
απ’ όση νιώθουν αυτοί που έχουν λύσει 
το πρόβλημα της αιμοδοσίας στον τόπο 
τους.

Λευτέρης Πολυκρέτης

Απόσπασμα Παρουσίασης του Α’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 
της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κατά τη Διοργάνωση Ημερίδας 
στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά στην Καλαμάτα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ!

Σας ενημερώνουμε, ότι το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κατόπιν συνεδρίασης, 
αποφάσισε ομόφωνα το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών 

Αιμοδοτών να πραγματοποιηθεί στην Άμφισσα από τον ΣΕΑ Άμφισσας 
“Οι. Αγ. Ανάργυροι” το 1ο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 38η κατά σειρά 
εθελοντική αιμοδοσία στον Δήμο Σκάλας, την Τετάρτη 3 
Ιουνίου 2009.

Έτσι, 78 εθελοντές αιμοδότες ηλικίας 20 έως 55 ετών 

έσπευσαν στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου, προκειμένου 
να προσφέρουν λίγο από το αίμα τους, ενισχύοντας την 
προσπάθεια της ομάδας εθελοντών αιμοδοτών Σκάλας 
-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ-

Η αιμοληψία διήρκεσε από τις 6 έως τις 8 μμ., ενώ την 
όλη διαδικασία έφερε εις πέρας κινητό συνεργείο του Γ.Ν.Ν. 
Σπάρτης, με ειδικευμένο προσωπικό.

Μετά το τέλος της αιμοληψίας, δε, το συνεργείο του 
νοσοκομείου προσέφερε στους αιμοδότες μπισκότα και 
ειδικά τυράκια, ενώ η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 
φρέσκο φυσικό χυμό πορτοκαλιού.

Σημειώνεται ότι, μέχρι τώρα, οι εθελοντές αιμοδότες μας 
έχουν δώσει 2.530 και πλέον φιάλες αίματος για τις ανάγκες 
των ασθενών και συγκεκριμένα για παιδιά που πάσχουν 
από μεσογειακή αναιμία, για τροχαία και λοιπά ατυχήματα, 
εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς, γαστρορραγίες, κατάγματα 
και έκτακτες περιστάσεις.

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Σκάλας  ευχαριστεί 
θερμά τους ιατρούς του Δήμου Σκάλας για την αμέριστη 
συμπαράστασή τους, το προσωπικό του Γ.Ν.Ν. Σπάρτης 
και πάνω από όλα τους εθελοντές αιμοδότες,  που για μια 
ακόμη φορά προσέφεραν το πολυτιμότερο αγαθό τους, το 
αίμα.
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Δελτίο Τύπου 42ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας 
Σ.ΑΙ.Δ.Ο.Σ.Μ.Υ. Κωστάκης Μεσογίτης

38η Εθελοντική Αιμοδοσία στον Δήμο Σκάλας

Με το σύνθημα ότι “το αίμα δεν αγοράζεται, αντίθετα 
μόνο προσφέρεται”, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 
Σκάλας συνεχίζει την αξιόλογη πρωτοβουλία.

Με εκτίμηση
Γραφείο Τύπου ΚΔΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά το ΚΤΕΛ Ν. 
Κορινθίας που ανταποκρίθηκε 

στο αίτημά μας για χορηγία 
και μας παραχώρησε έναν Η/Υ
με τον οποίον θα εξοπλίσουμε 

έναν Σύλλογο - μέλος μας
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7η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

28/08/2009

Ώρα 19:00 Τελετή Αφής Φλόγας και Έναρξη της Λαμπαδηδρομίας στην Πάτρα –   

  Εκδηλώσεις

  Υπευθ. Διοργάνωσης: Οργανωτική Επιτροπή 22ης Αμφικτιονίας. 

  Πολυκρέτης Λευτέρης τηλ:6944224936

Ώρα 20:00 Στην Πάτρα η Φλόγα παραδίδεται τιμητικά 

  στον Σ.Ε.Α. Ξυλοκάστρου – Κορινθίας

29/08/2009

Ώρα 19:00 Άφιξη της Φλόγας στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας – Διαδρομές στο Ξυλόκαστρο. 

  Υποδοχή – Εκδηλώσεις – Διανυκτέρευση Φλόγας

  Υπευθ. Διαδρομών: Πρωτόπαπας Χρήστος τηλ: 6972240932, 6944843005

29/08/2009 – 27/09/2009 Διαδρομές στους Νομούς της Πελοποννήσου

30/08/2009 Άφιξη της Φλόγας στην Κρήτη

31/08/2009 – 27/09/2009 Διαδρομές στους Νομούς της Κρήτης: Χανιά – Ρέθυμνο – Ηράκλειο – Λασίθι

  Υπεύθ. Διαδρομών: Σπύρου Γεώργιος τηλ: 6978246797

  Ροδουσάκη Δέσποινα τηλ: 6974937983

01/09/2009 Άφιξη της Φλόγας στο Ν. Δωδεκανήσου

02/09/2009 – 27/09/2009 Διαδρομές στα νησιά Δωδεκανήσου και Ανατολικού Αιγαίου

04/09/2009  Άφιξη της Φλόγας στην Αν. Μακεδονία – Θράκη

05/09/2009 – 27/09/2009 Διαδρομές στους Νομούς Έβρου – Ροδόπης – Ξάνθης – Καβάλας – Δράμας 

06/09/2009  Άφιξη της Φλόγας στην Κεντρική Μακεδονία

07/09/2009 – 27/09/2009 Διαδρομές στους Νομούς της  Κεντρικής Μακεδονίας

08/09/2009 Άφιξη της Φλόγας στην Δυτική Μακεδονία

09/09/2009 – 27/09/2009 Διαδρομές στους Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας

10/09/2009 Άφιξη της Φλόγας στη Θεσσαλία

11/09/2009 – 29/09/2009 Διαδρομές στους Νομούς της Θεσσαλίας

12/09/2009 Άφιξη της Φλόγας στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα

13/09/2009 – 30/09/2009 Διαδρομές στους Νομούς της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας – Εύβοια – Αττική

14/09/2009 Άφιξη της Φλόγας στην Δυτική Στερεά Ελλάδα

15/09/2009 – 30/09/2009 Διαδρομές στους Νομούς της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

01/10/2009 Κεντρική Εκδήλωση στην Αθήνα

02/10/2009 – 08/10/2009 Διαδρομές στον Νομό Ιωαννίνων

03/10/2009 – 08/10/2009 Διαδρομές στο Νομό Θεσπρωτίας – Κέρκυρα

04/10/2009 – 08/10/2009 Διαδρομές στον Νομό Πρέβεζας

05/10/2009 – 08/10/2009 Διαδρομές στον Νομό Άρτας

09/10/2009 Άφιξη της Φλόγας στην Άρτα. Τελετή Άφιξης. Έναρξη 23ης Αμφικτιονίας

Υπό την αιγίδα του Υ.Υ.&Κ.Α.
Τελετή Έναρξης – Αφή Φλόγας: Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009, ώρα 19:00
Τόπος Αφής: Πάτρα. Επίσημη Εκδήλωση.
Λήξη Λαμπαδηδρομίας: Άρτα, 9 Οκτωβρίου 2009. Τελετή Άφιξης. Επίσημες Εκδηλώσεις. Κεντρική Πλατεία Άρτας. 

Διοργάνωση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Η Π.Ο.Σ.Ε.Α. κοινοποιεί τον Κεντρικό Άξονα των διαδρομών της 7ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών 
Αιμοδοτών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
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Το παραπάνω πρόγραμμα των διαδρομών της 7ης λαμπαδηδρομίας συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια, έως την τελική 
διαμόρφωση, βάσει των δηλώσεων συμμετοχής που θα προκύψουν.

Συμμετέχουν οι Σ.Ε.Α. και διάφοροι φορείς – μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α., Σύλλογοι διάφοροι και φορείς μη μέλη, η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, η εκκλησία, διάφορες ομάδες και οργανώσεις εθελοντικές, οι Αιμοδοσίες 
των Γ.Ν. κ.τ.λ.

Τα μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α. αποτελούν και τους έχοντες την ευθύνη συντονισμού κατά περιοχή.
Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Π.Ο.Σ.Ε.Α. έως και τον μήνα Ιούλιο.
Οι ενώσεις των Σ.Ε.Α. και οι Σύνδεσμοι Σ.Ε.Α., θα υποβάλλουν πρόγραμμα λαμπαδηδρομίας της ευρύτερης περιοχής 

τους.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αγαπητοί φίλοι, αναγνώ-
στες του περιοδικού μας, 
θα προσπαθήσω να δώσω 
όσο πιο περιεκτικά γίνε-
ται μέσα στις παρακάτω 
γραμμές την εικόνα και 
τα γεγονότα ενός συνεδ-
ρίου που μας κάνει 
όλους να είμαστε πολύ 

αισιόδοξοι, αλλά γιατί όχι, 
και υπερήφανοι για τη διεξαγωγή του.

Πέρσι τέτοια εποχή πραγματοποιήθηκε 
η 1η μας συνάντηση στην πόλη της 
Ξάνθης. Η πρώτη φορά που μαζευόμα-
σταν νέοι εθελοντές αιμοδότες από όλη 
την Ελλάδα σε ένα μέρος. Η ανάγκη της 
χώρας μας σε εθελοντικά προσφερόμενο 
αίμα και η δυσκολία εξεύρεσής του πίεζαν 
για νέες πρωτοβουλίες, καινοτόμες, 
οι οποίες θα άλλαζαν το σκηνικό και 
θα βελτίωναν την κατάσταση. Μία από 
αυτές τις πρωτοβουλίες των εθελοντών 
αιμοδοτών στα πλαίσια της Ομοσπονδίας 
μας ήταν η δημιουργία της Πανελλήνιας 
Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών. 
Το ιδρυτικό της συνέδριο ήταν η αφορμή 
της πρώτης μας συνάντησης. Σίγουρα 
μουδιασμένοι οι νέοι την πρώτη φορά 
ασχολήθηκαν κυρίως με θεσμικά ζητή-
ματα και κανονισμούς λειτουργίας. Η 
αρχή όμως είχε γίνει και όπως λένε και οι 
παλιοί, «μπήκε το νερό στ’ αυλάκι». 

Τώρα ξεκινάει μια νέα εποχή με 
πολλή δουλειά και την υποχρέωση 
ορατών αποτελεσμάτων, με τους νέους 
μπροστάρηδες και νέα δυναμική.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 
Η άφιξή μας στην Κάρπαθο και 
η πρώτη γνωριμία με το νησί

Το αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελούσε 
το πρώτο σημείο συνάντησης των νέων 
συνέδρων που ξεκίνησαν απ’ όλα τα μέρη 
της Ελλάδος με προορισμό την Κάρπαθο.  
Ανταμώσαμε κουρασμένοι, ο καθένας 
από το δικό του ταξίδι, στους διαδρόμους 
της αναμονής, αλλά χαρούμενοι απ’ 
την άλλη και με διάθεση η οποία θα 
μας συνόδευε σε όλη τη διάρκεια του 
τετραήμερου προγράμματος. 

Νέες γνωριμίες, αγκαλιάσματα των 
παλιών, όμορφες στιγμές ήταν τα 
πρώτα συστατικά για τη μεγάλη αυτή 
δεύτερη προσπάθεια, πλέον έτοιμοι να 
αναχωρήσουμε για το νησί της Καρπάθου 
όπου όλοι μαζί θα συμμετάσχαμε 
στο 2ο Συνέδριο της Π.Ε.Ν.Ε.Α.. Μαζί 
μας ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

που φρόντισαν για τη διοργάνωση, οι 
εισηγητές μας, συνδιοργανωτές και ο 
Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάσιος 
Παπαληγούρας με τους συνεργάτες του. 

Μετά από μία πτήση που μας 
ταρακούνησε λίγο αλλά που επίσης μας 
έδωσε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
από ψηλά τα πανέμορφα ελληνικά 
νησιά, φτάσαμε στο αεροδρόμιο 
της Καρπάθου. Ήδη μας περίμεναν 
με μεγάλη ανυπομονησία οι τοπικοί 
συνδιοργανωτές του Συνεδρίου όπως και 
εκπρόσωποι φορέων που συνέβαλλαν 
στην οργάνωση.

Πήραμε μια εικόνα της νότιας πλευράς 
του νησιού μέσα από το λεωφορείο 
που μας μετέφερε στα Πηγάδια, την 
πρωτεύουσα του νησιού. Ο καιρός ήταν 
καλός και οι πανέμορφες παραλίες 
φαίνονταν σαν να μας καλούσαν να τις 
απολαύσουμε. 

Η πρώτη γνωριμία με τα Πηγάδια, την 
πρωτεύουσα της Καρπάθου, ήδη έγινε. 

Τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτιά μας, 
με τη βοήθεια του τοπικού Σ.Ε.Α. και 
της γραμματείας της Π.Ο.Σ.Ε.Α και 
γευματίσαμε για πρώτη φορά όλοι μαζί 
οι νέοι. Οι συζητήσεις ήταν περισσότερο 
γνωριμίας, τι συνέβη στον καθένα 
στη διάρκεια από το προηγούμενο 
συνέδριο και γνωριμίες με τους νέους 
συμμετέχοντες.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας άρχισαν 
οι εγγραφές και πιστοποιήσεις των 
συνέδρων στον πολύ ωραίο χώρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου της Καρπάθου, 

ο οποίος διαμορφώθηκε κατάλληλα, 
από τα άτομα του τοπικού συλλόγου 
και τους νέους της Π.Ε.Ν.Ε.Α., ώστε να 
φιλοξενήσει τις εργασίες του συνεδρίου 
μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. Με την 
εγγραφή τους οι σύνεδροι παραλάμβα-
ναν το υλικό του συνεδρίου (πρόγραμμα, 
μπλοκ, στυλό), τον εσωτερικό κανονισ-
μό της Π.Ε.Ν.Ε.Α., πρακτικά συνεδρίων, 
τα αποτελέσματα της πανελλήνιας 
έρευνας που διεξήγαγε η εταιρία MRB 
για λογαριασμό της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και επίσης 
φυλλάδια, cd και αναμνηστικά δώρα από 
τον Σ.Ε.Α. Καρπάθου – Κάσου. Παράλληλα 
σε κάθε Σ.Ε.Α. δόθηκε η δυνατότητα να 
αναρτήσει και να διανείμει υλικό που 
αφορούσε τις δράσεις του, στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο.

Ακολούθησε η επίσημη έναρξη 
του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της 
Π.Ε.Ν.Ε.Α.. Μία εκδήλωση την οποία 
παρακολούθησε πάρα πολύς κόσμος 
εκτός από τους νέους συνέδρους και 
τιμήθηκε με ξεχωριστές παρουσίες και 
εκπροσώπους όλων των φορέων του 
Νομού Δωδεκανήσου. Την έναρξη του 
συνεδρίου την πραγματοποίησε και 
την χαιρέτησε προσωπικά ο Υπουργός 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής, κος Αναστάσιος 
Παπαληγούρας. Να σημειώσουμε ότι το 
Υπουργείο του κου Παπαληγούρα είχε 
την αιγίδα του Συνεδρίου και ότι ο ίδιος ο 
Υπουργός και οι συνεργάτες του έκαναν 
πολλά για την επίλυση προβλημάτων 
στη διεξαγωγή του.  

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ, 
12 - 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009, ΚΑΡΠΑΘΟΣ
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«Με ιδιαίτερη χαρά, βρίσκομαι σήμερα 
κοντά σας, εδώ, στην ξακουστή, στην 
πανέμορφη Κάρπαθο - ένα από τα 
ομορφότερα νησιά του Αιγαίου - και 
στο φιλόξενο Δημαρχείο, έχοντας την 
ξεχωριστή τιμή να κηρύξω την έναρξη του 
2ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Επιτροπής 
Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Επιθυμώ με την ευκαιρία αυτή, καταρχήν, 
να συγχαρώ την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για το 
πολύπλευρο έργο της, όχι μόνο στον 
τομέα της οργάνωσης αιμοδοσιών, 
αλλά και στον ακόμη κρισιμότερο 
τομέα της ευαισθητοποίησης του ευρύ-
τερου κοινωνικού συνόλου σχετικά 
με τη σπουδαιότητα της εθελοντικής 
αιμοδοσίας.

Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω ειδική 
μνεία στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. 
Χρήστο Πρωτόπαπα ―εσείς τον θεωρείτε 
Καρπάθιο, εγώ Κορίνθιο― έναν άνθρωπο 
ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του 
στο ευαίσθητο ζήτημα της αιμοδοσίας. Ο 
Χρήστος Πρωτόπαπας ―όπως γνωρίζουν 
ασφαλώς όλοι όσοι είχαν τη χαρά της 
προσωπικής επαφής μαζί του― είναι 
γεμάτος αποστολικό πάθος και φλογερό 
ενθουσιασμό, με δυναμισμό που ξεπερνά 
κάθε εμπόδιο. Ο χώρος της εθελοντικής 
αιμοδοσίας είναι κυριολεκτικά τυχερός να 
έχει επικεφαλής του μια προσωπικότητα 
τόσο ικανή και δραστήρια.

Τονίζω τον όρο «εθελοντική αιμοδοσία» 
γιατί θα ήθελα να σταθώ στην έννοια του 
εθελοντισμού. Πρόκειται οπωσδήποτε για 
μία έννοια στις μέρες μας παραγνωρισμένη. 
Πεποίθησή μου, ωστόσο, είναι ότι ο 
κοινωνικός εθελοντισμός αποτελεί τον 
κορυφαίο δείκτη ανθρωπιάς ― έναν 
καθρέφτη του πολιτισμικού επιπέδου κάθε 
λαού.

Η σημασία μάλιστα του συγκεκριμένου 
δείκτη ενδεχομένως να υπερβαίνει αυτή 
των ποσοτικών δεικτών με τους οποίους 
αποτιμάται συνήθως το αναπτυξιακό 
επίπεδο μιας χώρας. Γιατί με τον δείκτη 
κοινωνικού εθελοντισμού μπορεί μεν να 
μην απεικονίζεται η οικονομική ευμάρεια 
ενός έθνους, αποκαλύπτεται όμως κάτι 
πολύ σημαντικότερο: το ηθικό ποιόν μιας 
κοινωνίας. Στην εποχή μας, τα περισσότερα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κάνουν 
διαγωνισμό κακών ειδήσεων, ενώ τα έργα 
ευποιίας έχουν πάψει πια να αναφέρονται 
ως σημαντικά γεγονότα. Ο φακός της 
επικαιρότητας εστιάζει στη φαυλότητα 
και την ανομία και αγνοεί επιδεικτικά κάθε 
εκδήλωση τού ευ πράττειν. Αυτό τελικά, 
πέραν των άλλων, έχει ως επίπτωση την 
εξοικείωση του κοινού με τη φαυλότητα, 
ενώ οι πράξεις καλοσύνης, φιλαλληλίας 
και ανιδιοτέλειας θεωρούνται πλέον κάτι 
το ανέλπιστο και το απροσδόκητο ― έχουν 
πάψει πια να αποτελούν συνήθεις, τυπικές 
ανθρώπινες συμπεριφορές. Είναι δυσοίωνο 
που η υποχώρηση κοινωνικής ευαισθησίας 
αποτελεί πια δομικό χαρακτηριστικό των 
σύγχρονων κοινωνιών. Η αποξένωση των 
μεγαλουπόλεων, η αλλαγή των κοινω-
νικών προτύπων, ο απηνής ανταγωνισμός, η 

ατομικιστική συμπεριφορά και η αποθέωση 
του καταναλωτισμού αποτελούν το ολοένα 
και συνηθέστερο πλαίσιο στο οποίο ζουν οι 

γενιές του σήμερα και ―το χειρότερο― 
στο οποίο ανατρέφονται οι γενιές του 
αύριο. Οι στόχοι του σημερινού ανθρώπου 
τείνουν να συρρικνωθούν στη βελτίωση και 
μόνον των υλικών συνθηκών της ζωής του, 
ενώ ο περιορισμός των ενδιαφερόντων 
αποκλειστικά στη βιοποριστική απασχόληση 
συνεπάγεται αυτόματα στένωση των 
πνευματικών του οριζόντων. Αλλά και 
στέγνωμα των ανθρώπινων ευαισθησιών. 
Πράγματι, στις μέρες μας η κυριαρχία των 
καταναλωτικών προτύπων έχει επιφέρει 
μια τρομακτική καθίζηση της πνευματικής 
καλλιέργειας και των ανθρωπιστικών 
αξιών.

Τελικά, όσο παραπάνω αφοσιώνεται 
ο άνθρωπος αμιγώς στο κυνήγι του 
βιοπορισμού του, τόσο περισσότερο κατ’ 

ανάγκην αδιαφορεί για το κοινό συμφέρον 
και το συλλογικό καλό. 

Σε αυτό το σημείο είναι που αναφαίνεται 
με τη μεγαλύτερη ενάργεια η σημασία του 
κοινωνικού εθελοντισμού. Έτσι σήμερα δεν 
έχουμε ανάγκη μονάχα από επαγγελματίες, 
αλλά -πρωτίστως- από εθελοντές. Ο 
πολίτης που αναπτύσσει εθελοντικές 
δραστηριότητες αποδεικνύει έμπρακτα 
ότι δεν έχει εγκλωβιστεί στη φενάκη 
της ιδιωτείας. Και η κοινωνία στην οποία 
ευδοκιμεί η εθελοντική δράση ενισχύει 
με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την 
εσωτερική συνοχή της και ταυτόχρονα 
παρέχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 
για την υγιή ανάπτυξη της ανθρώπινης 
προσωπικότητας. Γιατί ο άνθρωπος είναι 
από τη φύση φτιαγμένος να ζει ως μέλος 
μιας κοινωνίας και άρα να νοιάζεται για τον 
πλησίον του. 

Η ανθρωπιστική δράση, με οποιονδήποτε 
τρόπο κι αν ασκείται, δεν είναι μόνον κάτι 
το αξιέπαινο - αποτελεί κοινή υποχρέωση 
όλων. Και η δράση αυτή πρέπει να ενταχθεί 
στον καθημερινό τρόπο ζωής μας, ή - 
για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του 
Αριστοτέλη - να γίνει «δεύτερη φύση» μας, 
μέρος της φυσικής μας συμπεριφοράς. 
Γιατί οφείλει να συνειδητοποιηθεί ότι 
η ζωή μας τότε μόνον αποκτά νόημα, 
όταν εμπλουτίζεται με ανθρωπισμό, με 
προσφορά δίχως προσδοκία ανταπόδοσης.

Αγαπητοί φίλοι,
Η προσφορά αίματος αποτελεί την 

κορυφαία ίσως έκφραση του κοινωνικού 
εθελοντισμού. Η αιμοδοσία δεν είναι απλώς 
μια ευγενής πράξη ― είναι το ακριβότερο 
δώρο ζωής, μιας και το αίμα ούτε παράγεται, 
ούτε υποκαθίσταται από κάτι άλλο.

Δυστυχώς, η χώρα μας αδυνατεί να 
καλύψει τις ανάγκες της σε αίμα, πράγμα 
που μας υποχρεώνει να το εισάγουμε. Αιτία 
αυτού του φαινομένου είναι - σε μεγάλο 
βαθμό - η έλλειψη ευαισθητοποίησης 
σημαντικού μέρους του πληθυσμού, μα 
και η διευρυμένη στις μέρες μας γενική 
αδιαφορία.

Πολλές φορές, ωστόσο, τούτο οφείλεται 
στην άγνοια του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου για το πραγματικό μέγεθος της 
ανάγκης. Δυστυχώς, δεν αποτελεί ακόμη 
κοινή συνείδηση, παρά τις προσπάθειες 
που γίνονται, η αιμοδοσία - αυτή η εντελώς 
ανώδυνη και σύντομη διαδικασία - να 
αποτελέσει το αποτελεσματικότερο μέσο 
σωτηρίας ενός συνανθρώπου μας.

Τούτο καθιστά ακόμη πιο πρόδηλη τη 
σημασία του έργου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών, η οποία, με εκδηλώσεις όπως 
η σημερινή, προσπαθεί να αγγίξει και την 
καρδιά και το μυαλό.

Σημαντικό βήμα αποτελεί και η ίδρυση της 
Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Αιμοδοτών, 
καθώς η εθελοντική προσφορά αίματος 
είναι κάτι που διδάσκεται και μεταδίδεται 
― κυρίως δε στις νεαρότερες ηλικίες.

Ας δείξουμε λοιπόν έμπρακτα τη σημασία 
της εθελοντικής αιμοδοσίας στη νέα γενιά, 
δίνοντας οι ίδιοι το παράδειγμα. Κάνοντας 
πρώτος την αρχή, επιθυμώ, με την ευκαιρία 
του 2ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας 
Ένωσης Νέων Αιμοδοτών ―αν και δεν είμαι 
πια νέος― να προσφέρω αίμα.

Εθελοντές αιμοδότες,
Η χώρα μας, σε αυτή τη δύσκολη 

περίοδο, έχει ανάγκη την αριστεία. Η 
συγκεκριμένη, όμως, αρετή κατακτάται ― 
δεν χαρίζεται. Ο εθελοντισμός συνιστά την 
κατ’ εξοχήν μορφή κοινωνικής αριστείας 
και τούτη την αρετή, εσείς οι εθελοντές 
αιμοδότες, την έχετε κατακτήσει με τη 
διαρκή και γενναιόδωρη δέσμευσή σας για 
την προσφορά του σημαντικότερου δώρου 
ζωής: του αίματος.

Σας συγχαίρω ολόψυχα για την άψογη 
οργάνωση της τετραήμερης εκδήλωσης 
και κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του 
2ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Επιτροπής 
Νέων Αιμοδοτών.

Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας.»

Ο Υπουργός Αναστάσης Παπαληγούρας, κήρυξε την έναρξη 
του 2ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών, τονίζοντας στην ομιλία του τη σημασία του 
κοινωνικού εθελοντισμού που έχει παραγνωριστεί στην εποχή 
μας και ότι η ανθρωπιστική δράση, με οποιονδήποτε τρόπο κι 
αν ασκείται, δεν είναι μόνον κάτι το αξιέπαινο, αλλά αποτελεί 

κοινή υποχρέωση όλων. Υποστήριξε επίσης ότι η εθελοντική 
προσφορά αίματος είναι κάτι που διδάσκεται ― κυρίως δε στις 
νεαρότερες ηλικίες― και για να δείξει έμπρακτα τη σημασία 
της εθελοντικής αιμοδοσίας στη νέα γενιά έδωσε ο ίδιος το 
παράδειγμα προσφέροντας αίμα, όντας εθελοντής αιμοδότης. 

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας έχει ως εξής:
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Προηγήθηκαν χαιρετισμοί από τον 
Δήμαρχο Καρπάθου κ. Μιχάλη Ιωαννίδη, 
τον εκπρόσωπο του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου κ.κ. 
Αμβροσίου, εκπρόσωπο του Νομάρχη 
Δωδεκανήσου κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη και 
Έπαρχο Καρπάσου – Κάσου κ. Μιχάλη 
Ερωτόκριτου, της Προέδρου του Εθνικού 
Κέντρού Αιμοδοσίας κας. Ευαγγελίας 
Βελέντζα – Ζουρούδη, του Προέδρου του 
Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. Καρπάθου – Κάσου κ. Ιωάννη 
Λογοθέτη, του Προέδρου της Π.Ε.Ν.Ε.Α. κ. 
Μιχάλη Δρούγγου και του Προέδρου της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Χρήστου Πρωτόπαπα.

Έπειτα από τους χαιρετισμούς των 
εκπροσώπων των φορέων και των 
λοιπών επισήμων παρακολουθήσαμε την 
υπέροχη χορωδία του δήμου Καρπάθου. 
Με μαγευτικές φωνές μας συγκίνησαν και 
μας ξάφνιασαν τραγουδώντας δικά τους 
τραγούδια με “αιμοδοτικούς” στίχους. 

Η βραδιά έκλεισε με το επίσημο δείπνο 
σε κέντρο της περιοχής, όπου ακολούθησε 
γλέντι με πολύ χορό, μιας και η τοπική 
λαϊκή ορχήστρα ανέβασε πολύ το κέφι και 
ιδιαίτερα της νεολαίας.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009
Οι εργασίες της πρώτης μέρας του 

συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καρπάθου αφού προηγήθηκε 
Αγιασμός από τον Μητροπολίτη Κω και 
Νισύρου σεβασμιότατο κ.κ. Ναθαναήλ. 
Ο σεβασμιότατος εξέφρασε ευχές στον 
σύντομο χαιρετισμό του και έδωσε την 
ευλογία για το καλό του συνεδρίου μας. 
Ο αγιασμός πραγματοποιήθηκε υπό την 
παρουσία του Δημάρχου και του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Καρπάθου, του Προέδρου 
και των μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α., του 

Προέδρου και των μελών της Εννεαμελούς 
Επιτροπής της Π.Ε.Ν.Ε.Α., της π. Προέδρου 
του Ε.Κ.Ε.Α., του Προέδρου και των μελών 
του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. Καρπάθου – Κάσου και 
πλήθους κόσμου της τοπικής κοινωνίας. 
Το σημαντικό της αρχής ήταν ότι όλοι 
οι νεολαίοι σύνεδροι ήταν παρόντες και 
είχαν κατακλύσει την αίθουσα.

Το συνέδριο ξεκίνησε όπως είχε 
προγραμματιστεί με ομιλίες επιστημόνων 
– συνεργατών της Ομοσπονδίας μας.

Πρώτα μας μίλησε ο κ. Λάμπρος 
Μπούκλης, Σύμβουλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
ειδικός σε θέματα πιστοποίησης Διαχεί-
ρισης Ποιότητας και Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. Μας εξήγησε τι είναι οι πιστο-
ποιήσεις (ISO 9001:2000 και SA 8000:2001) 
που απέκτησε η Π.Ο.Σ.Ε.Α., ποια τα οφέλη 
τους και πώς μπορούν να εφαρμοστούν 
σε κάθε Σ.Ε.Α. ξεχωριστά.

Ακολούθησε ο κ. Ιωάννης Κοντός, π. 
Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμο-
δοσίας και Αντιπρόεδρος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α, ο 
οποίος μας ανέλυσε τον Στρατηγικό 
σχεδιασμό της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και τις αλλαγές 
που τροχοδρομούνται μέσα στην Ομοσ-
πονδία, αλλά και στους συλλόγους, 
βελτιώνοντας την οργάνωση και την 
αποτελεσματικότητά τους. Καθοριστικό 
ρόλο παίζει η συμμετοχή των νέων με τις 
φρέσκιες ιδέες τους και η εξοικείωσή τους 
με την τεχνολογία.

Τρίτος ο κ. Κωνσταντίνος Σταμούλης, 
Αιματολόγος του Γενικού Κρατικού 
Νίκαιας. Μας παρουσίασε ενδεικτικά τα 
αποτελέσματα της έρευνας της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
σε σχέση με την αιμοδοσία τα οποία δεν 
είναι καθόλου ενθαρρυντικά. 

Ο κύκλος των εισηγήσεων κλείνει με τον 
δικό μας, τον Γραμματέα της Π.Ε.Ν.Ε.Α., 
Δημήτρη Ταντσίδη, φοιτητή της ιατρικής, 
ο οποίος μας ανέλυσε αυτά που πρέπει 
να γνωρίζει ένας εθελοντής αιμοδότης 

– προσελκυτής σχετικά το αίμα και την 
αιμοδοσία. 

Ακολούθησαν σύντομες τοποθετήσεις 
και τέθηκαν ερωτήσεις στους ομιλητές 
από το σώμα των συνέδρων. 

Συνεχίζοντας στο δεύτερο μέρος του 
πρωινού προγράμματος των εργασιών 
του συνεδρίου οι νέοι χωρίστηκαν σε 
δύο ομάδες για να παρακολουθήσουν 
και να συμμετέχουν σε διαφορετικά 
“εργαστήρια”.

Στο πρώτο εργαστήριο που έλαβε 
χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου υπεύθυνος ήταν 
ο Δημήτρης Ταντσίδης και το θέμα που 
διαπραγματεύονταν ήταν οι συνεργασίες 
των εθελοντών αιμοδοτών σε τοπικό, 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Έπειτα τα 
παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και 
ανέλαβαν να κάνουν από μία πρόταση για 
συνεργασία. 

Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν ξεχώρισε 
κάποιο από αυτά, αναγνωρίζοντας τη 
σημαντικότητα του καθενός (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, εφημερίδες), αλλά επέλεξε 
τη συνεργασία με τοπικά Μ.Μ.Ε. διότι 
είναι πιο άμεση η επικοινωνία μαζί 
τους και ενδιαφέρονται πιο πολύ για 
τα προβλήματα και τις ανάγκες της 
περιοχής τους. Η προσέγγιση αφορούσε 
την ενημέρωση πρώτα της διοίκησης και 
των εργαζομένων ώστε να έχουν άποψη 
για το πρόβλημα και τις διαδικασίες της 
αιμοδοσίας και μετά να ασχοληθούν με 
την προβολή αυτών προς το ευρύ κοινό. 

Η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με 
συνεργασίες που αφορούν Πολιτιστικούς 
Συλλόγους, Αθλητικές Οργανώσεις και 
άλλους φορείς. 

Και σε αυτήν την περίπτωση εστίασαν 
στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 
των διοικήσεων, έπειτα στη συνεργασία 
για την προώθηση της ενημέρωσης των 
μελών τους και στην οργάνωση κοινών/
παράλληλων εκδηλώσεων.

Η τρίτη ομάδα ασχολήθηκε με το 
θέμα “Η εθελοντική αιμοδοσία στην 
εκπαίδευση”, αναγνωρίζοντας τη σημασία 
της ενημέρωσης σε ηλικίες των τριών 
βαθμίδων αυτής. Αρχικός στόχος είναι 
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών και των γονέων, όπως 
και σημαντική κρίθηκε η ενημέρωση των 
εν δυνάμει εκπαιδευτικών στα πανεπι-
στήμια.

Οι εργασίες του δεύτερου εργαστηρίου 
πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα 
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του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Καρπάθου. Υπεύθυνη ήταν η Σταυρούλα 
Ντάραμπα, Κοινωνιολόγος, και διαπραγ-
ματεύτηκε το θέμα “H επαφή με τον 
εθελοντή αιμοδότη”. Είναι γεγονός ότι 
πέρα από την προσέλκυση των εθελοντών 
αιμοδοτών σημαντικό κομμάτι, ίσως το 
σημαντικότερο, παραμένει, η διατήρηση 
του εθελοντή αιμοδότη σε βαθμό που να 
χαρακτηριστεί τακτικός. Επίσης παρόλο 
που ο κάθε άνθρωπος έχει τον μοναδικό 
του χαρακτήρα υπάρχουν  παράγοντες που 
τον επηρεάζουν ως προς το πόσο συχνά 
θα αιμοδοτεί, όπως η επικοινωνία του 
Σ.Ε.Α. μαζί του, μία βράβευση, ένας καλός 
λόγος κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας. 

Η ενασχόληση των παιδιών είχε σχέση 
με τις εμπειρίες που μπορεί να έχει ο 
αιμοδότης πριν, μετά και κατά τη διάρκεια 
της αιμοληψίας.

Το εργαστήριο χωρίστηκε σε 5 ομάδες 
και ασχολήθηκαν με τη δημιουργία σενα-
ρίων και παρουσίασή τους μέσα από ένα 
“θεατρικό” παιχνίδι ρόλων.

Τα σενάρια που ασχολήθηκε η κάθε 
ομάδα έχουν ως εξής:

Σενάριο 1: Μια κοπέλα γύρω στα 30 
έχει έρθει με τη φίλη της στον σταθμό 
αιμοδοσίας για να αιμοδοτήσει για πρώτη 
φορά και είναι φοβισμένη και νευρική. 
Η φίλη της είναι έμπειρη εθελόντρια 
αιμοδότρια.  

Σενάριο 2: Ένας εθελοντής αιμοδότης 
επιστρέφει στον χώρο αιμοληψίας για να 
παραπονεθεί για τις μελανιές στο χέρι του 
ύστερα από την αιμοληψία. 

Σενάριο 3: Ένας κύριος ήταν στην 
δουλειά του και καθυστερεί για λίγα λεπτά 
να πάει στο χώρο που γίνεται η αιμολη-
ψία και η μονάδα που τη διοργανώνει έχει 
φύγει. Έχουν μείνει όμως εθελοντές από 
το Σύλλογο.

Σενάριο 4: Ένας κύριος αιμοδοτεί για 
40ή φορά και έχει φέρει μαζί του το 
εγγονάκι του που είναι 12 ετών. 

Σενάριο 5: Μια κυρία δίνει για πρώτη 
φορά αίμα και κατά την διάρκεια της 
αιμοληψίας γίνεται πολύ νευρική.

Οι εργασίες διακόπηκαν για το μεσημέ-
ρι της Παρασκευής. Οι σύνεδροι γεύτηκαν 
εδέσματα στον χώρο διεξαγωγής του 
συνεδρίου και έπειτα είχαν τον χρόνο 
ελεύθερο να πάρουν ακόμα μία γεύση, 
αυτήν της Καρπάθου.

Το απόγευμα και πάλι στις εργασίες 
μας Δυστυχώς ενώ είχαν προγραμματι-
στεί δύο “workshop” για λόγους εκτός 
προγράμματος αναγκαστήκαμε να 
ενώσουμε τις ομάδες στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπεύθυνη 
συντονίστρια ήταν η Ερμίνα Κοντακίδου, 
Ψυχολόγος. Στο διευρυμένο αυτό 
εργαστήριο ασχοληθήκαμε με δημιουρ-
γία εκστρατειών προσέλκυσης για την 
εθελοντική αιμοδοσία και προσπαθήσαμε 
να αναδείξουμε τα προβλήματα που 
μπορεί να κληθούμε να αντιμετωπίσου-
με ως μελλοντικοί προσελκυτές, αλλά 
και τις λύσεις που πρέπει πιθανά να 
ακολουθήσουμε. 

Παράλληλα συζητήσαμε για το πόσες 
διαφορετικές απόψεις και θέσεις υπάρχουν 
σχετικά για την εθελοντική αιμοδοσία και 

πώς μπορούμε να τις διαμορφώσουμε 
προς το καλύτερο.

Οι συμμετέχοντες αμέσως με την 
απογευματινή τους συγκέντρωση χωρί-
στηκαν σε οκτώ ομάδες για να μελετή-
σουν ανάλογα θέματα.

1) Από νωρίς το απόγευμα η πρώτη 
ομάδα βγήκε στην πόλη της Καρπάθου 
για να μιλήσει με τον κόσμο και να τους 
ρωτήσει αν ξέρουν ότι γίνεται το συνέδριο 
αυτό στην περιοχή τους, αν έχουν δει 
την αφίσα, αν είναι οι ίδιοι εθελοντές 
αιμοδότες και αν τους ενδιέφερε να 
γίνουν.

2) Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε να 
κάνει έναν κατάλογο με ερωτήσεις που 
δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε σαν 
προσελκυτές. Στόχος να μπορέσουμε να 
ενημερωθούμε ακόμα περισσότερο και να 
δίνουμε ακριβείς πληροφορίες σε αυτούς 
που μας το ζητάνε.

3) Η ομάδα αυτή συζήτησε για ποιους 
λόγους μπορεί κάποιος να δίνει αίμα.

4) Σκοπός της τέταρτης ομάδας να βρει 
τους λόγους για τους οποίους κάποιος 
δεν επιθυμεί να αιμοδοτήσει.

5) και 6) η 5η και 6η ομάδα είχαν να 
συζητήσουν και να αντικρούσουν με 
επιχειρήματα τα οποία να είναι υπέρ ή 
κατά να δίδονται προνόμια και κίνητρα 
στους εθελοντές αιμοδότες.

7) και 8) η 7η και 8η ομάδα είχαν να 
συζητήσουν και να αντικρούσουν με 
επιχειρήματα υπέρ ή κατά του να είναι οι 
εθελοντές αιμοδότες μέλη Σ.Ε.Α.

Οι εργασίες της Παρασκευής έφτασαν 
στο τέλος λίγο καθυστερημένα από 
όσο είχαμε προγραμματίσει, μιας και δε 
θέλαμε να αφήσουμε στη μέση τα θέματα 
που συζητούσαμε. Αυτό που μας έκανε να 
αισθανθούμε όμορφα ήταν ότι τις εργα-
σίες μας παρακολουθούσε με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον κοινό που αποτελείτο από 
σημαντικούς τοπικούς παράγοντες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στους 
χώρους του δημαρχιακού μεγάρου, κινητό 
συνεργείο αιμοληψιών του Γ.Ν. της Ρόδου 
πραγματοποιούσε αιμοληψίες με ιδιαίτερα 
καλά αποτελέσματα. 

Ανάμεσα στους αιμοδότες της ημέρας 
ήταν ο κ. Υπουργός, ο Δήμαρχος Καρπάθου 
και το Δημοτικό Συμβούλιο και άλλοι 
παράγοντες της τοπικής κοινωνίας της 
Καρπάθου. Αυτό βέβαια που και αυτό το 
απόγευμα έκανε εντύπωση ήταν και πάλι 
η καθολική συμμετοχή στα εργαστήρια 
των νέων συνέδρων.

Ακολούθησε δείπνο σε εστιατόριο 
της περιοχής και έπειτα διασκέδαση με 
λαϊκά και μοντέρνα άσματα από ζωντανή 
ορχήστρα (live).

Σάββατο 14 Μαρτίου 2009 – 
Τρίτη ημέρα της παραμονής μας 

στην Κάρπαθο

Σίγουρα οι περισσότεροι σύνεδροι θα 
χαρακτήριζαν το πρωινό του Σαββάτου 
λίγο κουραστικό, αλλά πιστεύω ότι αντα-
μειφθήκαμε για τον κόπο μας από το 
αποτέλεσμα. 

Οι εργασίες του συνεδρίου θα 
συνεχίζονταν στο Διαφάνι, ένα χωριό 
που βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά του 
νησιού. Έπρεπε να ξυπνήσουμε νωρίς, 
να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να 
ξεκινήσουμε το ταξίδι ώστε να είμαστε 
έγκαιρα στον προορισμό μας. Η διαδρομή 
ήταν δύσκολη αλλά πανέμορφη και 
έτσι μπορέσαμε να δούμε τη Βόρεια και 
Ανατολική πλευρά του νησιού. Λόγω του 
κακού δρόμου και της μεγάλης απόστασης 
είχαμε την εντύπωση ότι οι περιοχές είναι 
απομονωμένες από το υπόλοιπο νησί, το 
οποίο, όπως μας είπαν με λύπη οι κάτοικοί 
του, δυστυχώς είναι απομονωμένο και 
από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και την 
Ηπειρωτική Ελλάδα. Οι Καρπάθιοι, πάντως 
όπου και να πηγαίναμε, μας υποδέχονταν 
με ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά.

Αφού εγκατασταθήκαμε στο Διαφάνι 
ίσως λίγο καθυστερημένα, αλλά δεν 
γινόταν διαφορετικά, συγκεντρωθήκαμε 
στην αίθουσα του εκκλησιαστικού μεγά-
ρου. Εκεί μας υποδέχτηκαν και μας 
χαιρέτισαν οι τοπικοί άρχοντες οι οποίοι 
υπογράμμισαν την ιδιαίτερη τιμή που 
τους έγινε επιλέγοντας το νησί και την 
περιοχή τους για να πραγματοποιήσουμε 
το συνέδριό μας.

Οι  εργασίες του συνεδρίου συνεχίστηκαν 
με τη συζήτηση των αποτελεσμάτων 
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του απογευματινού εργαστηρίου της 
Παρασκευής. Όλα τα θέματα ήταν ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα και συζητήθηκαν εκτενώς. 
Οι νεολαίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους 
που αποτελούσαν το σάλπισμα για νέες 
πρωτοβουλίες.

Διακοπή για το γεύμα και σύντομη 
χαλάρωση των συνέδρων. Το απόγευμα 
της ίδιας μέρας συνεχίσαμε, στον ίδιο 
χώρο, με την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
εισήγηση του Πέρρου Ραπανάκη η οποία 
αφορούσε την Δωρεά Ιστών και Οργάνων 
Σώματος. Μία εξαιρετική και πολύπλευρη 
παρουσίαση του θέματος που μαγνήτισε 
τους συνέδρους. Κατά τη διάρκεια της 
εισήγησης εκφράστηκαν απορίες και 
έγιναν συζητήσεις αντικατοπτρίζοντας το 
μεγάλο ενδιαφέρον του σώματος. 

Σειρά είχε η παρουσίαση της εργασίας 
που έκαναν οι ομάδες του πρωινού 
εργαστηρίου της Παρασκευής. Οι ομάδες 
ετοίμασαν τα σκετσάκια τους και μέσω 
της σάτιρας μπορέσαμε να διακρίνουμε 
τις σωστές και τις λάθος συμπεριφορές 
προς τους εθελοντές αιμοδότες.

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση μιας 
προσπάθειας της Εννεαμελούς Διοικούσας 
Επιτροπής της Π.Ε.Ν.Ε.Α., να μετατραπούν 
σε ψηφιακή μορφή, αφίσες, φυλλάδια 
και οποιοδήποτε άλλο προωθητικό υλικό 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό ώστε 
να δημιουργηθεί μία βάση στην οποία θα 
μπορούμε μελλοντικά να ανατρέχουμε. 
Το υλικό μοιράστηκε σε DVD ανά 
αντιπροσωπεία και σύλλογο.

Έτσι έκλεισαν οι εργασίες του 
Σαββάτου, ενδιαφέρουσες και ελκυστικές, 
παρουσιάζοντας ένα άλλο πρόσωπο των 
συνευρέσεων αντιπροσώπων των Σ.Ε.Α. 

Το βράδυ του Σαββάτου ήταν μία 
ευχάριστη έκπληξη για όλους μας. Ο 
χώρος του συνεδρίου μετατράπηκε σε 
χώρο εστίασης, ενώ οι γυναίκες του 
Διαφανίου μας ετοίμασαν νοστιμότατες 
λιχουδιές. Φάγαμε και ήπιαμε υπό 
των ήχο παραδοσιακής λύρας και 
σιγοτραγουδήσαμε τοπικές μαντινάδες. 

Οι Καρπάθιοι φίλοι μας είχαν και ένα 
δώρο για μας. Δωρεάν διαμονή μίας 
εβδομάδας στο πανέμορφο νησί τους 
σε έναν τυχερό σύνεδρο. Ακολούθησε 
κλήρωση και τυχερή βγήκε η Σταυρούλα 
Ντάραμπα την οποία και περιμένουν με 
μεγάλη ανυπομονησία να επιστρέψει στο 
νησί τους.

Και μετά τι άλλο;... Όλοι στο μπαράκι 
μέχρι πρωίας!

Κυριακή 15 Μαρτίου 2009 
Τελευταία μέρα του Συνεδρίου η 

Κυριακή χωρίς όμως να έχει τελειώσει 
τίποτα ακόμα. Πραγματικά θα ήταν σα 
να μην πηγαίναμε στην Κάρπαθο αν δεν 
επισκεπτόμασταν την Όλυμπο, ένα χωριό 
που σμιλεύτηκε πάνω στην κορυφή 
ενός βουνού. Ένα χωριό με κατοίκους 
περήφανους που αγαπάν τον τόπο τους 
και κρατούν τις παραδόσεις στο πέρασμα 
του χρόνου. 

Ξεναγηθήκαμε στα σοκάκια της Ολύμπου 
από τον κο Τσαμπανάκη Γιώργο και 
επισκεφτήκαμε το λαογραφικό μουσείο 
του χωριού που έχει μέσα φυλαγμένη 

όλη την ιστορία αυτού του τόπου.
Καταλήξαμε στην Αίθουσα του Κοινοτι-

κού Μεγάρου όπου μας καλωσόρισαν οι 
τοπικοί άρχοντες της Ολύμπου, στο χώρο 
που διεξάχθηκε και η τελευταία μέρα του 
συνεδρίου.

Στην Γενική Συνέλευση που 
ακολούθησε βάσει του κανονισμού της 
Π.Ε.Ν.Ε.Α. ακούστηκαν παρατηρήσεις και 
κατατέθηκαν προτάσεις για το επόμενο, 3ο 
Συνέδριο, ενώ δύο Σύλλογοι εκδήλωσαν 
το ενδιαφέρον τους για τη διοργάνωσή 
του.  Ο Σ.Ε.Α. της Άμφισσας και ο Σ.Ε.Α. της 
Νέας Νικομήδειας. Το γεγονός αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αναγνωρίζεται η 
σημασία της συνεισφοράς της νεολαίας στο 
αιμοδοτικό κίνημα  όλο και περισσότερο. 
Η απόφαση της επιλογής του διοργανωτή 
του 3ου Συνεδρίου είναι αρμοδιότητα του 
Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Έπειτα έγινε παρουσίαση όλων των 
συνέδρων και των συλλόγων που 
συμμετείχαν ακολουθώντας το κλείσιμο 
από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Α κ. Χρήστο 
Πρωτόπαπα.

Σ’ αυτό το σημείο τέλειωσαν οι εργασίες 
του 2ου Συνεδρίου μας.

Στο τελευταίο μας γεύμα στο νησί 
όλοι μαζί. Και αφού μας περιποιήθηκαν 
οι γυναίκες της Ολύμπου πήραμε το 
δρόμο για το αεροδρόμιο. Στη διαδρομή 
είδαμε και τη δυτική πλευρά του νησιού. 
Πραγματικά δεν περίμενα, για πρώτη 
φορά ερχόμενος, ότι θα έβλεπα ένα 
νησί τόσο μικρό σε μέγεθος με τόσο 
μεγάλη ποικιλομορφία. Κάθε γωνιά ήταν 
ομορφότερη από την άλλη.

Ο επίλογος του Συνεδρίου γράφτηκε 
στο αεροδρόμιο της Αθήνας. 
Αποχαιρετιστήκαμε, ανταλλάξαμε email 
και αριθμούς τηλεφώνων και ανανεώσαμε 
το τακτικό μας πλέον ραντεβού για το 
επόμενο συνέδριο.

Αυτό ήταν το 2ο Συνέδριο της 
Π.Ε.Ν.Ε.Α.. Ένα συνέδριο που θέτει νέα 

δεδομένα για τα επόμενα. Που απαιτεί 
την ενεργή συμμετοχή των συνέδρων και 
την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.  
Θέλουμε οι νέοι να παίξουν καθοριστικό 
ρόλο και να αλλάξουν το τοπίο στην 
εθελοντική αιμοδοσία.

Σίγουρα δεν ήταν όλα τέλεια. Λάθη 
και παραλείψεις έγιναν και αυτό είναι 
ανθρώπινο. Σημασία έχει να μαθαίνουμε 
από τα λάθη μας και να μην τα 
επαναλαμβάνουμε. Η φιλοξενία στο νησί 
ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. 
Σίγουρα δεν υπήρχαν υποδομές και 
ξενοδοχεία πέντε αστέρων! αλλά 
οι κάτοικοι και τα μέλη των τοπικών 
συλλόγων έκαναν τα πάντα για να 
ικανοποιήσουν κάθε μας επιθυμία. 

Προσπαθήσαμε παρέα με τον Πρόεδρο 
και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας να 
δημιουργήσουμε για το 2ο Συνέδριο της 
Π.Ε.Ν.Ε.Α. ένα πρόγραμμα λειτουργικό 
και περιεκτικό που θα δίνονταν η ευκαιρία 
της συμμετοχής σ’ αυτό όλων των 
συνέδρων.

Οι Σύλλογοι – μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας στέλ-
νοντας αντιπροσώπους τους Νέους 
Εθελοντές Αιμοδότες κερδίζοντας και 
μεταφέροντας στον τόπο τους νέες 
πρακτικές και εμπειρίες πιο ωφέλιμες στον 
αγώνα για την Εθελοντική Αιμοδοσία. 

Δεν ήταν αυτοσκοπός του 2ου Συνεδ-
ρίου τα κολακευτικά σχόλια. 

Αυτά ήλθαν ως συνέχεια μιας 
προσπάθειας που ξεκίνησε συντονισμένα 
από την Ομοσπονδία μας και την Π.Ε.Ν.Ε.Α., 
με αρωγούς το Ε.Κ.Ε.Α., την Ένωση Σ.Ε.Α. 
Δωδεκανήσου και τον Σ.Ε.Α. Καρπάθου 
– Κάσου. Η Οικονομική υποστήριξη 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αφού 
έθεσε ο Υπουργός κ. Παπαληγούρας το 
όλο εγχείρημα υπό την αιγίδα του, μας 
επέτρεψε να βάλουμε ψηλά τον πήχη 
και τα καταφέραμε. Ουσιαστικό είναι ένα 
συνέδριο το οποίο αφήνει αποτελέσματα, 
δημιουργεί την προοπτική και σταθεροποιεί 
τη συνέχεια. Θα ήθελα κλείνοντας να 
ευχαριστήσω τους συνέδρους για την 
ενεργή συμμετοχή τους. Πραγματικά τα 
παιδιά αγκάλιασαν αυτήν την προσπάθεια 
και την υποστήριξαν. Να ευχαριστήσω τους 
ανθρώπους και φορείς που συνέβαλαν 
στη διοργάνωση. Να αναφέρω ονομαστικά 
τον κ. Ιωάννη Λογοθέτη και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σ.Ε.Α. Καρπάθου – Κάσου, 
τον κ. Γιώργο Τσαμπανάκη, τον Δήμαρχο 
Καρπάθου κ. Μιχάλη Ιωαννίδη, τον κ. 
Ηλία Βασιλαρά, τον κ. Χατζηβασίλη, την 
τοπική αυτοδιοίκηση του Διαφανίου και 
της Ολύμπου και σίγουρα τον Αντώνη 
και τη Φωτεινή Καρανικόλα μαζί με τους 
υπόλοιπους νέους της Καρπάθου. 

Το δεύτερο συνέδριό μας αποτελεί 
πια ιστορία. Επιστρέφοντας στις βάσεις 
μας αξιολογούμε όλα όσα μάθαμε και 
προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε για 
να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Ήδη η 
προετοιμασία για το τρίτο μας συνέδριο 
έχει αρχίσει. Στόχος μας να γίνουμε 
περισσότεροι.

Δρούγγος Μιχάλης
Πρόεδρος Π.Ε.Ν.Ε.Α.
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2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών
Κάρπαθος 12-15/03/2009

Ερωτηματολόγιο 
Φύλλο: Άνδρας

Hλικία:..............

Γυναίκα

Σύνολο απαντημένων ερωτηματολογίων: 63

α. Εθελοντής Αιμοδότης

β. Εθελοντής Αιμοδότης – Μέλος Σ.Ε.Α.

γ. Μέλος Επιτροπής Νέων Σ.Ε.Α. 

δ. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Α.

ε. Άλλο ………………………………………......

1. Ποιος είναι ο βαθμός δράσης σας όσον αφορά στην εθελοντική αιμοδοσία;

2. Έχετε παρακολουθήσει ή συμμετάσχει σε κάποια προηγούμενη εκδήλωση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. ή της Π.Ε.Ν.Ε.Α.;

α. Αμφικτιονία Εθελοντών Αιμοδοτών 

β. Συνέδριο Π.Ο.Σ.Ε.Α. – Γεν. Συνέλευση

γ. Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία 

Εθελοντών Αιμοδοτών

δ. 1ο Συνέδριο Π.Ε.Ν.Ε.Α. 

ε. Παγκόσμιο Φόρουμ Νέων 

Εθελοντών Αιμοδοτών
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3. Με ποιον τρόπο ενημερωθήκατε και ασχοληθήκατε για πρώτη φορά με την εθελοντική αιμοδοσία;

α. Οικογένεια 

β. Σχολείο 

γ. Φίλο/η 

δ. Πανεπιστήμιο  

ε. Διαδίκτυο 

στ. ΜΜΕ 

ζ. Φυλλάδια/Αφίσες

η. Άλλο ……………………………………………

4. Με ποιον τρόπο ενημερωθήκατε για το 2ο Συνέδριο της Π.Ε.Ν.Ε.Α;

α. Από τον Σ.Ε.Α. στον οποίο είμαι μέλος 

β. Από την Επιτροπή Νέων του Σ.Ε.Α. 

γ. Από την επικοινωνία μου με τα υπόλοιπα 

μέλη της Π.Ε.Ν.Ε.Α. (τηλεφωνική, e-mail)

δ. Από ανακοινώσεις – αφίσες – διαφήμιση 

ε. Άλλο …………………………………….

Άλλο: 1. Συνέδριο 2. Πολιτιστικό Σύλλογο 3. Φεστιβάλ ΟΝΝΕΔ 4. Δήμος 5. Ευαισθησία λόγω οικογενειακού περιστατικού

Άλλο: 1. Φίλους 2. Πρόεδρο Περιφερειακού Συλλόγου του Δήμου 3. Οικογένεια 4. Δήμο

5. Πιστεύετε ότι σας δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου;

Ναι 

Οχι

6. Αξιολογείστε τη θεματολογία του Συνεδρίου

 Κακή  Μέτρια  Καλή  Πολύ Καλή

α. Ο Στρατηγικός σχεδιασμός της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και

η ουσιαστική συνδρομή των νέων.

β. Πανελλήνια Έρευνα της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την

εθελοντική αιμοδοσία στην Ελλάδα.

γ. Το αίμα και τα παράγωγά του. 

δ. Εκστρατείες προσέλκυσης για την εθελοντική

αιμοδοσία. (ΟΜΑΔΑ A)

ε. Η επαφή μας με τον εθελοντή αιμοδότη.

(ΟΜΑΔΑ B)

στ. Συνεργασίες με ομάδες και φορείς σε τοπικό

εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. (ΟΜΑΔΑ A)

ζ. Οργάνωση Συλλόγων (ΟΜΑΔΑ B)

η. Μη αιμοδότης – Αιμοδότης – Εθελοντής Αιμοδότης.

θ. Δωρεά Ιστών και Οργάνων Σώματος 

ι. Προωθητικό υλικό για την αιμοδοσία.
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Ημερίδα Ενημέρωσης της Π.Ο.Σ.Ε.Α. στα ΙΕΚ ΑΚΜΗ
Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2009, 

πραγματοποιήθηκε από την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών – ΠΟΣΕΑ, ημερίδα στα 
ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στα πλαίσια των ΗΜΕΡΩΝ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ - CAREER DAYS, που 
πραγματοποιούν τα ΙΕΚ κάθε χρόνο, με 
θέμα την Εθελοντική Αιμοδοσία.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Α., για άλλη μια φορά, στην 
προσπάθεια που κάνει, για την διάδοση 
της ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας 
και κυρίως για την προσέλκυση νέων 
παιδιών στο γενικότερο πνεύμα του 
Εθελοντισμού, άδραξε την ευκαιρία, 
που της δόθηκε από τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ και 
βρέθηκε πάλι κοντά στους νέους.

Οι 70 τελειόφοιτοι σπουδαστές, από 
διάφορους παραϊατρικούς τομείς της 
Υγείας, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, τους εισηγητές που με 
μεγάλη χαρά αποδέχτηκαν την πρότασή 
μας, να παραστούν στην Ημερίδα και 
τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό.

Τον κύριο Αγγελακόπουλο Ευάγγελο, 
Επισκέπτη Υγείας, 3ο Νοσοκομείο ΙΚΑ 
Αθηνών, που μίλησε για την «Φιλοσοφία 
της αιμοδοσίας¨ μερικές αλήθειες για 
αυτήν¨»,

Την κυρία Τσολάκου Γιώτα, Επισκέπτρια 
Υγείας, Τμ. Αιμοδοσίας, Γ. Ν. Παίδων 
– «Αγ. Σοφία» που μίλησε για την Εθελοντική Αιμοδοσία 
γενικότερα, και τέλος

Την κυρία Κοντακίδου Ερμίνα, Ψυχολόγο Msc,και μέλος 
της Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών 

– ΠΕΝΕΑ, η οποία αναφέρθηκε «στις ανάγκες σε αίμα:τι 
μπορούν να κάνουν οι νέοι για αυτό».

Οι ερωτήσεις των σπουδαστών ήταν πολλές και καίριες, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην μετάδοση ασθενειών μέσω της 
αιμοδοσίας και πως μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί.

Τόσο οι εισηγητές όσο και ο Πρόεδρος 
της ΠΟΣΕΑ, κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας, 
τους ενημέρωσαν για την μοριακή 
μέθοδο ΝΑΤ που χρησιμοποιείται ακριβώς 
για αυτόν τον λόγο, για την εξάλειψη 
κάθε τέτοιου κινδύνου, ενώ στο τέλος 
συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, 
που από μια πρώτη εκτίμηση, βγαίνει το 
συμπέρασμα, πως η Ημερίδα αυτή ήταν 
τόσο κατατοπιστική και ενδιαφέρουσα, 
που όλοι οι σπουδαστές με την πρώτη 
ευκαιρία, θα μπουν και αυτοί στην 
μεγάλη οικογένεια της Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας.

Θα θέλαμε τέλος, να ευχαριστήσουμε, 
τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ για την πρόσκληση που μας 
έκαναν, τον κύριο Αλεξογιάννη Ηλία, 
Υπεύθυνο του ΙΕΚ στον Τομέα Υγείας και 
την κυρία Κεράτσα Μαρία, για την άψογη 
συνεργασία που είχαν μαζί μας.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας
Ο Γενικός Γραμματέας

Στυλιανός Αθ. ΝικόπουλοςΣπουδαστές των ΙΕΚ παρακολουθούν την ημερίδα

Η κα Τσολάκου Γιώτα και ο κ. Αγγελακόπουλος Ευάγγελος, 
Εισηγητές - Επισκέπτες Υγείας


