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Αγαπητοί 
μου,

Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά, με 
υγεία και ευτυχισμένο το Νέο 

Έτος 2010.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Α. καθώς και 

οι Σύλλογοι Εθελοντών 
Αιμοδοτών το τελευταίο 

διάστημα πραγματοποίησαν 
σημαντικές εκδηλώσεις, όπως 

ήταν η Λαμπαδηδρομία, η 
Αμφικτιονία και οι Ημερίδες 
Εκπαίδευσης Προσελκυτών 

Εθελοντών Αιμοδοτών, οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν για το 2009.

Στις 13 Νοεμβρίου επίσης, 
η Π.Ο.Σ.Ε.Α. πραγματοποίησε 

ημερίδα, στην Αίθουσα 
Συνεντεύξεων του Υπουργείου 

Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την εθελοντική 

αιμοδοσία και τη δωρεά οργάνων 
με την συμμετοχή σημαντικών 

φορέων και διακεκριμένων 
προσώπων.

 Οι επιτροπές μας με πνεύμα 
δημιουργικότητας πετυχαίνουν 

συνεργασίες με διάφορους 
φορείς, οι οποίες έχουν άριστα 

αποτελέσματα. Οι Σύλλογοι – 
μέλη μας αποκτούν μετά από 

πολλές προσπάθειες γραφεία ή 
ανακαινίζουν τα υπάρχοντα και 

η Ομοσπονδία μας, όπως πάντα, 
είναι δίπλα τους, για να τους 

παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια.
   Βρισκόμαστε ήδη στις αρχές 
μιας νέας χρονιάς, με μια νέα 

κυβέρνηση που έχει υποσχεθεί 
αρκετά πράγματα στον ελληνικό 

λαό, με γνώμονα πάντα το 
συμφέρον του.

Κυρίως, όμως, δηλώνει, πως θα 
βάλει «τάξη» στα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ, μιλά για ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ και πιο ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

  Θα μου επιτρέψετε να 
απευθυνθώ κυρίως στον 

εξοχότατο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, 
στον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

στην ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ και στον 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Εξοχότατοι κύριοι,
«Αν θέλετε να υλοποιήσετε τις 

υποσχέσεις σας και τις δηλώσεις 
σας στον χώρο της Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας, καλέστε μας. 
Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε 

να σας βοηθήσουμε με την 
εμπειρία, που έχουμε αποκτήσει 

από την συμμετοχή μας στη 
Διοίκηση του Εθνικού Κέντρου 

Αιμοδοσίας, καθώς και από 
την συνεργασία με στελέχη 
των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, 

από όπου θα εξοικονομήσετε 
σημαντικούς πόρους για τον 

ελληνικό λαό».
Είμαστε έτοιμοι να 

καταγγείλουμε λάθη, 
παραλείψεις.   

   Αγαπητοί μου,
Δεν φτάνει να αγωνιζόμαστε 

μόνοι μας, για να διατηρούμε 
την αναγκαία ποσότητα αίματος, 

που χρειάζεται η χώρα μας. 
Πρέπει και οι πολιτικοί μας, 
να θεσμοθετήσουν αρκετά 
πράγματα, για να πάψουμε 

επιτέλους να είμαστε ‘ζητιάνοι 
ζωής’ από άλλες χώρες.

ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ…
Αναμένουμε για λίγο 

διάστημα…
Είναι φυσικό άλλωστε…

Πρέπει να τακτοποιήσουμε 
τον προϋπολογισμό, για να 

πετύχουμε την κατανόηση και 
την συμπάθεια των Ευρωπαίων 

εταίρων μας.
   Η Αιμοδοσία μπορεί να 

περιμένει αφού έχουμε εργαλείο 
πίεσης τους ανθρώπους 

του συγγενικού και φιλικού 
περιβάλλοντος των ασθενών, 

που εκβιάζοντάς τους, 
εξασφαλίζουμε το αίμα που 

χρειάζεται, για να προχωράει το 
«σύστημα»;

Σας χαιρετώ…

Με εκτίμηση,
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, 

Ιωάννης Εμ. Βέκιος, 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 
Ιωάννης Εμ. Βέκιος, Ειδικός Γραμματέας

κιν.: 6946 419177
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:

STILVOPRESS
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
2 Σεπτεμβρίου η Τελετή υποδοχής της φλόγας της 7ης 
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, της 
φλόγας της Αγάπης στα Εξαμίλια.

Τη φλόγα μετέφεραν στην Πλατεία των Εξαμιλίων 
Λαμπαδηδρόμοι κάθε ηλικίας, συνοδεία περιπολικού της 
ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β. 

Ακολούθησε μία σεμνή τελετή στην οποία παραβρέθηκαν ο 
Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, ο Εκπρόσω-
πος του Μητροπολίτη Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου, Πρωτοπρεσβύ-
τερος π. Αθανάσιος Αλτανόπουλος, Γραμματέας του 
Μητροπολιτικού Γραφείου Αιμοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Κορίνθου, οι βουλευτές Κορινθίας κ.κ. Αθηνά Κόρκα και 
Κώστας Κόλλιας, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος και Πρόεδρος 

του Λυσσίππειου Πνευμ. Κέντρου κ. Απόστολος Παπαφωτίου, 
ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου κ. Χρ. Βιρβί-
λης, η Διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας κ. Καλλισθένη 
Φαρμάκη, ο Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων του Γ. Ν. 
Κορίνθου κ. Μιχ. Σαββανός, Εθελοντές Αιμοδότες και πλήθος 
κόσμου.

O Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. αναφέρθηκε στη σημασία που 
αποδίδει η Ομοσπονδία, στην επιτυχία της Λαμπαδηδρομίας 
για την διάδοση της ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας στη 
Χώρα μας, ώστε η Ελλάδα να καταστεί αυτάρκης σε Αίμα, Αίμα 
που θα προέρχεται από Εθελοντική Προσφορά.

Ακόμη απηύθυναν χαιρετισμό ο  π. Αθανάσιος Αλτανόπου-
λος, οι βουλευτές κ.κ. Αθηνά Κόρκα και Κώστας Κόλλιας, 
ο κ. Απόστολος Παπαφωτίου, καθώς και ο Διοικητής και η 
Διευθύντρια Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Κορίνθου. 

Ακολούθησε ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στο Τμήμα 
Αιμοδοσίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Εξαμιλίων κατά το 
τρέχον έτος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αιμοδοσίας του 
Συλλόγου κ. Μιχ. Κίννα.

Ακολούθησε προβολή της Ενημερωτικής Ταινίας ΔΩΡΕΑ 
ΟΡΓΑΝΩΝ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ γέφυρα ζωής, προσφορά του 
Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων με σκοπό την Ενημέρωση 
του κοινού.

Η Τελετή ολοκληρώθηκε με μία μικρή έκπληξη, αφού ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Αιμοδοσίας του Συλλόγου επέδωσε 
στον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Χρήστο Πρωτόπαπα την αίτηση 
του Συλλόγου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για 
την εγγραφή του μετά από 6 χρόνια δράσης, 11 Εθελοντικές 
Αιμοδοσίες και προσφορά 700 μονάδων Αίματος, στην 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. 

Στη συνέχεια η Φλόγα μεταφέρθηκε στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Συλλόγου όπου και διανυκτέρευσε, ενώ την 
επόμενη ημέρα συνέχισε το ταξίδι της για τη Δυτική Κορινθία.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο & η Επιτροπή Αιμοδοσίας

Εκδηλώσεις των ΣΕΑ 
για την 7η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία 

Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
Η «φλόγα της Αγάπης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εξαμιλίων»
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Το κλείσιμο των εκδηλώσεων της 
7ης Λαμπαδηδρομίας στη Δυτική 
Μακεδονία δεν μπορούσε να γίνει 
διαφορετικά, παρά μόνο με μια 
τέλεια εκδήλωση από τον Σύλλογο 
Εθελοντών Αιμοδοτών Σιάτιστας. 

Τη φλόγα μετέφερε και παρέ-
δωσε στα μέλη του Συλλόγου 
και στον Αθλητή δρομέα Χάρη 
Καλαμπούκα, τον οποίο συνό-
δευαν περί τους 20 ιππείς και 15 
μέλη του Συλλόγου δικυκλισ-
τών, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή 
Μπάρα, 5 περίπου χιλιόμετρα από 
την πόλη.

Ο Χάρης Καλαμπούκας διέτ-
ρεξε όλη την διαδρομή με τη 
συνοδεία των ιππέων και των μοτο-
σικλετιστών δίνοντας την Δάδα σε 
όλους όσοι μας περίμεναν κατά 
μήκος της διαδρομής, αλλά και στο 
γύρο της πόλης, ο ίδιος άναψε και 
το Βωμό τιμητικά ως ο Αθλητής της 
πόλης.   Την εκδήλωση χαιρέτησαν 
ο σεβασμιότατος μητροπολίτης 
Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλος, 
η Αντιδήμαρχος Διοικητικού κα 
Τριανταφυλλιά Στάθη, ο πρόεδρος 
του Σ.Ε.Α. Σιάτιστας κ. Μπούρτσος 
Χάρης. 

Ο γιατρός του κέντρου υγείας κ. 
Λιάβας Λάζαρος  και ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Σ.Ε.Α. Δυτικής 
Μακεδονίας κ. Τσαουσίδης Θεόδω-
ρος, όλοι τους αναφέρθηκαν στην 
ανάγκη να Αιμοδοτούν όσοι είναι 
ικανοί, ώστε να μην κινδυνεύει η 
Ζωή κανενός από  έλλειψη Αίμα-
τος. 

Την όμορφη και με μεγάλη 
συμμετοχή κόσμου εκδήλωση, 
έκλεισαν τα χορευτικά, Αθανάσιος 
Χριστόπουλος από την Καστοριά 
και οι Μαρκίδες Πούλιου της 
Σιάτιστας.

Για τον Σύνδεσμο Σ.Ε.Α.
Δυτ.Μακεδονίας

Ο πρόεδρος
Τσαουσίδης Θεόδωρος

Η 7η Λαμπαδηδρομία από τον ΣΕΑ Σιάτιστας Κοζάνης
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Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκαν οι εκδηλώσεις της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σκάλας, στο πλαίσιο 
συμμετοχής της στην 7η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία 
Εθελοντών Αιμοδοτών. 

Οι εκδηλώσεις της ΚΔΕΣ ξεκίνησαν την Παρασκευή 4 
Σεπτεμβρίου 2009, οπότε ο ειδικός πνευμονολόγος και 
αναπληρωτής καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος μίλησε για την αξία της προσφοράς 
αίματος, στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου. 

Αφού επεσήμανε την επιτακτική ανάγκη για εθελοντική 
αιμοδοσία, ο κ. Γρηγοράκος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: 
“Η εθελοντική προσφορά αίματος θα πρέπει να αγγίζει όλους 
μας, ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη, το έθνος και το 
επάγγελμα.  Πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε, κι εμείς 
κι εσείς”.

Τη δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης, Σάββατο 5 Σεπτεμβ-
ρίου, καλεσμένοι της Δημοτικής Επιχείρησης ήταν ο πρόεδ-
ρος και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής 
Εταιρείας κκ. Στέλιος Γραφάκος και Λουκάς Δαδιώτης, αντί-
στοιχα.

Οι δύο γιατροί μίλησαν γενικότερα για την προσφορά 
αίματος, ενώ ο κ. Γραφάκος, παρουσιάζοντας το θέμα 
“προσφορά βλαστοκυττάρων ομφαλικού αίματος” εστίασε 
στη μεταμόσχευση – δωρεά μυελού των οστών.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο κ. Δαδιώτης, ο οποίος 
μίλησε γενικότερα για το αίμα και τα συστατικά του, δίνοντας 
μεγάλη βαρύτητα στο γεγονός ότι, “είναι πολύ σημαντικό 
να υπάρχουν διαθέσιμες φιάλες αίματος όταν υπάρχει 
ανάγκη”. 

Ο κύκλος των εκδηλώσεων, ωστόσο, έκλεισε την Κυριακή 
5 Σεπτεμβρίου, οπότε η περίφημη “φλόγα της αγάπης” 
πρωταγωνίστησε κάνοντας το ταξίδι Σπάρτη – Σκάλα. 

Με αφετηρία το άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη, στις 
3.30 περίπου το μεσημέρι, δεκαέξι αθλητές στίβου - δρομείς 
μετέφεραν τη φλόγα μέχρι την πρώτη διακλάδωση Δαφνίου, 
οπότε την παρέλαβαν οι τριάντα εθελοντές αιμοδότες και 
αθλητές του Δήμου Σκάλας.

Η φλόγα τερμάτισε στην Πλατεία Πηγών Σκάλας, με 
τον Κώστα Γκουβούση, δημότη που έχει διαπρέψει στον 
αθλητισμό, να ανάβει το βωμό, συνοδεία παιδιών των 
Δημοτικών Σχολείων. 

Ακολούθως, τα παιδιά δημιούργησαν έναν πανέμορφο 
κύκλο – τον κύκλο της ζωής- ενώ παράλληλα απήγγειλαν 
ποιήματα μέσω των οποίων διέδωσαν μηνύματα για την αξία 
της εθελοντικής αιμοδοσίας. 

Ακολούθησε μουσική βραδιά από τη νεοσύστατη 
Φιλαρμονική του δήμου και την Ορχήστρα Νέων του Ωδείου 
Τέχνης και Πολιτισμού.

Τις τριήμερες εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους 
ο βουλευτής ΝΔ Λακωνίας κ. Γρηγόρης Αποστολάκος, ο 
νομάρχης Λακωνίας κ. Κωνσταντίνος Φούρκας, ο δήμαρχος 
Σκάλας κ. Ιωάννης Γρυπιώτης, η πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Θεανώ Παπαφάγου, οι αντιδήμαρχοι κκ. 
Δήμητρα Μαστρογιαννάκου και Δημήτριος Διαμαντάκος, ο 
πρόεδρος της ΚΔΕΣ κ. Δημήτριος Γκουβούσης και τα μέλη 
της ΔΣ, ο αντιδήμαρχος Σπαρτιατών κ. Χρήστος Κανακάκος, 
ο αντιπρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Σπαρτιατών κ. 
Θεόδωρος Σμυρνιός, ο πρόεδρος του ΟΓΕΕΚΑ “Δήμητρα” κ. 
Αθανάσιος Δαβάκης, ο γενικός γραμματέας της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πειραιά και υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ 
Λακωνίας κ. Μανόλης Αντωνάκος, ο διοικητής του Α.Τ. Σκάλας 
κ. Γεώργιος Μαρουδάς, ο α’ αντιπρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών κ. Ελευθέριος 
Πολυκρέτης, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, ιατροί 
του νομού, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, εθελοντές 
αιμοδότες και πλήθος κόσμου. 

Με εκτίμηση
Γραφείο Τύπου ΚΔΕΣ

Η 7η Λαμπαδηδρομία στο Δήμο Σκάλας Λακωνίας

Ο Δήμαρχος Σκάλας Λακωνίας, κ. Γρυπιώτης Ιωάννης και ο Α’
Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α., κ. Πολυκρέτης Ελευθέριος
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Η 7η Λαμπαδηδρομία από τον ΣΕΑ Ξυλοκάστρου «Οι Φίλοι της Ζωής»

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009, η «Φλόγα 
της Αγάπης», των Εθελοντών Αιμοδοτών, άναψε 
στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Χαλανδρίτσας και 
ξεκίνησε, για μια ακόμη χρονιά, το μεγάλο της 
ταξίδι σε ολόκληρη τη χώρα.

  Ο Σύλλογός μας, ο εμπνευστής της σπουδαίας 
αυτής ιδέας που σκοπό έχει τη διάδοση του 
μηνύματος της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, συμμετεί-
χε ενεργά στην 7η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία 
Εθελοντών Αιμοδοτών.

Στις 18:30 μοτοσικλετιστές, Εθελοντές Αιμο-
δότες και μέλη της Μοτολέσχης Ξυλοκάστρου 
αναχώρησαν από τα γραφεία του Συλλόγου, 
Αγ. Βλασίου 20 και μέσω της Νέας Εθνικής Οδού 
Κορίνθου - Πατρών έφτασαν στην Πάτρα. 

Στο θεατράκι του Οργανισμού Λιμένος Πατρών ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου και Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ 
κ. Χρήστος Πρωτόπαπας παρέλαβε τη Φλόγα και με 
την πομπή των μοτοσικλετιστών τη μετέφερε στο 
Ξυλόκαστρο, μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών 
- Κορίνθου και από την Ακράτα μέσω της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού.

   Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2009 οι Λαμπαδηδρό-
μοι μας ξεκινώντας από τα γραφεία του Συλλόγου 
μας, Αγ.Βλασίου 20 και ακολουθώντας την διαδρο-
μή Αγ.Βλασίου - Ι. Ιωάννου - Αγ.Μακαρίου κατέλη-
ξαν στο Τουριστικό Περίπτερο Ξυλοκάστρου.

  Στις 20:00, συνοδευόμενοι από την μπάντα του 
Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, των αρχών της 
πόλης μας και του Νομού μας και πλήθος συμπολι-
τών μας ακολούθησαν την πορεία της Φλόγας 
στους δρόμους του Ξυλοκάστρου, Κ. Καραμανλή - Σ. 
Παπαγεωργίου - Μαρίνα Ξυλοκάστρου. Επιστροφή 
μέσω των οδών Σ. Παπαγεωργίου - Π. Τσαλδάρη 
και καταλήγοντας στην Πλατεία Αγ. Βλασίου, 
πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάσης Παπαληγούρας, 
και πλήθος τοπικών αρχών.

Χαιρετισμό έστειλε ο Αρχηγός του Λιμενικού 
Σώματος κ. Θεόδωρος Ρεντζεπέρης.

Την Φλόγα παρέλαβαν, για να συνεχίσει το ταξίδι 
της και να φτάσει και στην πιο απομακρυσμένη 
περιοχή της Πατρίδας μας, ο Δήμαρχος Σκάλας 
Λακωνίας κ. Ιωάννης Γρυπιώτης, ο Αντιδήμαρχος 
του Δήμου Σικυωνίων κ. Λεονάρδος, ο Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Εξαμιλίων κ. Κόλλιας 
και ο Εντεταλμένος και Γενικός Υπεύθυνος 
Διαδρομών της 7ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας 
κ. Χ. Δρούγγος, την επόμενη μέρα τη μετέφερε 
στην Κρήτη.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε στο ανοιχτό θέατρο 
«Βασίλης Γεωργιάδης» όπου πραγματοποιήθηκε 
η παράσταση «Νεανικά χτυποκάρδια», από τη 
Θεατρική ομάδα «Ατίθασοι», του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Συκιάς «Άγγελος Σικελιανός».

Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας που για 
ακόμη μια φορά ήταν δίπλα μας και πάντα μας 
στηρίζουν στην προσπάθειά μας να καταστεί η 
χώρα μας αυτάρκης σε Εθελοντικά προσφερόμενο 
αίμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας
Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Χρ. Κοντογιάννη
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ΣΕΑ Ιαλυσού Ρόδου «Πηγή Ζωής»
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ έλαβε μέρος στην Πανελλήνια 

Λαμπαδηδρομία της Π.Ο.Σ.Ε.Α. την Κυριακή 6.9.2009 και ώρα 19:00. Η τελετή αφής 
φλόγας έγινε έξω από το γραφείο του Συλλόγου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 15 - 
17, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Η φλόγα  ξεκίνησε την πορεία της από την 
κεντρική πλατεία της Ιαλυσού και κατέληξε στον παραπάνω χώρο, όπως διακρίνεται 
και στις φωτογραφίες.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους κοινωνικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 
εθελοντικούς συλλόγους και οργανώσεις και όλους τους εθελοντές και μέλη του 
συλλόγου που έδωσαν το παρών.

Ευχαριστήριο του ΣΕΑ Άμφισσας «Οι Αγ. Ανάργυροι» για την 7η Λαμπαδηδρομία
Το ΔΣ του Σ.Ε.Α. Άμφισσας ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  και ο Σταθμός Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Ν. Άμφισσας ευχαριστούμε  όλους όσους 

τίμησαν με την συγκινητική παρουσία τους και  μέσα  σε συνεχή  βροχή την εκδήλωση υποδοχής της φλόγας της αγάπης, 
εμπρός  στα σκαλάκια του Ι. Ν.Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ την Παρασκευή 18/09/09 στην Πλ. Κεχαγιά.

Την φλόγα έφερε στην πόλη μας ο Θεσσαλονικιός  Μιχάλης  Δρούγγος, Πρόεδρος της  ΠΕΝΕΑ,  με τον οποίο  έγινε και σύσκεψη 
στα γραφεία του Συλλόγου και είδε τους χώρους  για την   διοργάνωση του 3ου Πανελληνίου  Συνεδρίου  Νέων  εθελοντών  
αιμοδοτών της ΠΕΝΕΑ, ηλικίας 18-30 χρονών, στην Άμφισσα, την 19/20/21 Μάρτιου 2010, στο Πνευματικό κέντρο, με την  
συνδιοργάνωση  της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας.

Από το Νοσοκομείο Άμφισσας  και μετά από μια σεμνή τελετή υποδοχής  που είχε οργανώσει  ο Διοικητής  ξεκίνησε η 
λαμπαδηδρομία μας. Ήταν εκεί εκπρόσωπος του Διοικητή ΓΝΑ η κα Αλεξάνδρα Ζαφειρόπουλου, η προϊσταμένη Στ. Αιμοδοσίας  
κα Ε. Γλενταδάκη, η κα Ε. Κοκμοτού και  πολλοί άλλοι εργαζόμενοι. Παρών επίσης και ο ακούραστος κος Α. Πανταζώνας 
εκπρόσωπος της ΠΟΣΕΑ και Πρόεδρος του  ΣΕΑ  Επαρχίας  Φαρσάλων, από τους κορυφαίους Συλλόγους Αιμοδοτών της χώρας 
μας.

Την Φλόγα συνόδευαν μοτοσικλετιστές της πόλης, φίλοι του Συλλόγου μας.
Εντυπωσιακή η παρουσία  όλων των μικρών παιδιών του Α.Ο. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ - ARSENAL  με επικεφαλής τον προπονητή 

τους και αιμοδότη κον Φ. Αγγέλου και  με πολλούς γονείς.
Μαζί μας ήταν και  παιδιά από την  ποδοσφαιρική  ομάδα ΑΚΑΔΗΜΙΑ 94 με τον προπονητή τους κο Ι. Μαρκοδήμο που κάθε 

χρόνο μας βοηθά στην λαμπαδηδρομία  και  από την ομάδα  ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  2006  πολλά παιδάκια με τους προπονητές τους Θ. 
Αναγνωστόπουλο και Σκαρίμπα Παν μαζί με τον Πρόεδρο του Συλλόγου και Διοικητή Πυροσβεστικής κον Κεφαλά  Δημ.

Παρά την δυνατή βροχή τα μικρά παιδιά μας έδωσαν την δύναμη να συνεχίσουμε την πορεία μας  και να φτάσουμε στην Πλ. 
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Κεχαγιά όλοι μαζί.
Εκεί ζήσαμε όλοι μας συγκινητικές στιγμές μαζί με τα παιδιά 

του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, μαθητές, προσκόπους, 
οδηγούς, φίλους αιμοδότες.

Την φλόγα άναψαν ο  διεθνής παλαίμαχος ποδοσφαιρι-
στής της ΑΕΚ Μιχάλης Κασάπης, σημερινός προπονητής της 
ομάδας μας, του ΦΩΚΙΚΟΥ, μαζί με τον Πρόεδρο της ΠΕΝΕΑ  
Μιχ. Δρούγγο.

 Από την Επιτροπή Νέων Αιμοδοτών  είχαν  ετοιμαστεί 
πορτοκαλάδες και σάντουιτς με την συνεργασία Cater-
ing, καθώς και παιχνίδια και ζωγραφιές σε μπλουζάκια με 
την συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτ. Ουσιών Ν. 
Φωκίδας, για όλα τα παιδιά που έγιναν στο χώρο του Μεγάλου 
Καφενείου, που έχει ιδιοκτήτη τον Μαστρονικολόπουλο.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΑ έμεινε ενθουσιασμένος με την ζεστή 
φιλοξενία των μελών του Συλλόγου μας.

Την Κυριακή η φλόγα μεταφέρθηκε στο Δ. Δ. Αγ. Ευθυμίας 
(12.00 )και τη Βουνιχώρα  Γαλαξιδιού(20.00) ενώ την Δευτέρα 
την παρέλαβαν εκπρόσωποι του ΣΕΑ Ιτέας στον χώρο του ΓΝΑ, 

από τον Σεβαστό Πατέρα Φώτιο και την επιτροπή νέων μας αιμοδοτών.
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι ήταν εκεί.

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών 
Οργάνων Σώματος «ΑιματοΚρήτης» από τις 30 Αυγούστου 
έως στις 26 Σεπτεμβρίου 2009, πέρασε τη φλόγα της 7ης 
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας από τους Νομούς Λασιθίου-
Ηρακλείου-Ρεθύμνης.  Συνολικά η φλόγα πέρασε από 17 
Δήμους και 95 πόλεις και χωριά. To νησί της Κρήτης υποδέχθηκε 
τη φλόγα στη γραφική πόλη της Σητείας όπου διανυκτέρευσε, 
αφού είχε διέλθει από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα με 
την βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού. Την επόμενη ημέρα, 
στην Ιεράπετρα, σε συνεργασία με τους Σαμαρείτες η φλόγα 
μεταφέρθηκε από αιμοδότες και δωρητές οργάνων. 

Η τρίτη ημέρα της Λαμπαδηδρομίας πραγματοποιήθηκε στο 
Δήμο Αγίου Νικολάου όπου συμμετείχαν μέλη αθλητικών 
σωματείων. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 η φλόγα, αφού 
«επισκέφθηκε» τα πανέμορφα χωριά του Δήμου Νεάπολης,  
αποχαιρέτησε το Νομό Λασιθίου  σε μια ιδιαίτερη πολιτιστική 
εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Νεάπολης στο παλιό 
Γυμνάσιο.

Στις 5 του Σεπτέμβρη 2009 ο Νομός Ηρακλείου υποδέχεται τη 
φλόγα: το πρωί στην πόλη του Αρκαλοχωρίου και το απόγευμα 
στους οικισμούς του Δήμου με διανυκτέρευση στο Σκοινιά. Στις 
6 Σεπτεμβρίου η «περιήγηση» συνεχίζεται στο Δήμο Καστελλίου 
έως αργά το βράδυ με κατάληξη στο Πολιτιστικό Κέντρο όπου 
δόθηκε παράσταση Καραγκιόζη. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2009, 
βρισκόμαστε στον Δήμο Χερσονήσου, ανακαλύπτοντας την 
άλλη όψη της περιοχής-τελείως διαφορετική από την ξέφρενη 
τουριστική πραγματικότητα-. 8 Σεπτεμβρίου διασχίζουμε το 
Δήμο Γουβών. 9 Σεπτέμβρη 2009, μια από τις πιο όμορφες 
μέρες στο Δήμο Επισκοπής με μαζική συμμετοχή, πολλή 
συγκίνηση και πραγματική διασκέδαση στην λαϊκή βραδιά που 
πραγματοποιήθηκε για να πλαισιώσει τη διανυκτέρευση της 
φλόγας.

Το απόγευμα της επόμενης ημέρας, 12 Σεπτεμβρίου 2009, η 
φλόγα επέστρεψε πάλι στο Νομό Ηρακλείου 

Εκφράζουμε από καρδιάς ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε 
όλους όσους συνεργαστήκαμε και φυσικά στους χιλιάδες 
Λαμπαδηδρόμους που συμμετείχαν καθώς και στην Ελληνική 
Αστυνομία που συνεχώς φρόντιζε για την ασφαλή διέλευση 
των Λαμπαδηδρόμων. Είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι 
που τόσοι άνθρωποι αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή και 
κατανόησαν το νόημά της. Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς 
μας: Super Fast Ferries,  ΕΛΙΝ και ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του «Αιματοκρήτη»
Ο πρόεδρος

Γεώργιος Σπύρου

ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ: Αποτελέσματα 7ης Λαμπαδηδρομίας στους νομούς Λασιθίου-Ηρακλείου-Ρεθύμνης
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Για 7η συνεχή χρονιά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α), σε συνεργα-
σία με το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
πραγματοποίησε την Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα της 
εθελοντικής αιμοδοσίας, προκειμένου η χώρα μας να 
καταστεί αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2009 πέρασε από το Νομό μας 
η φλόγα της Αγάπης, σκορπίζοντας το μήνυμα της 
εθελοντικής αιμοδοσίας. Το μήνυμα της Αγάπης, της 
Αλληλεγγύης, της Προσφοράς προς τον άγνωστο 
πάσχοντα συνάνθρωπό μας.

Με μία σεμνή τελετή στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ. 
Νοσοκομείου Σερρών υποδέχθηκαν τη φλόγα η Διοικη-
τής του Νοσοκομείου κ. Κουρτέλη – Ξουρή Ευαγγελία, ο 
Υποδιοικητής κ. Κούτρουλης, η Διευθύντρια της Αιμοδοσίας 
κ. Τζιούρα, και το προσωπικό. 

Κατά την πορεία της μέσα στην πόλη των Σερρών, 
την φλόγα υποδέχθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β ο προϊστάμενος κ. 
Σκύρλας, στην Ι.Μ.Σ.Ν ο πατήρ Θωμάς, στο Δημαρχείο 
Σερρών ο Αντιδήμαρχος  κ. Κάλλιος, στο Επιμελητήριο ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Αιμοδοτών κ. Γιαννάκης και στη 
Νομαρχία Σερρών, όπου έγινε και η επίσημη υποδοχή, 
ο Νομάρχης Σερρών κ. Φωτιάδης, οι αντινομάρχες κ.κ 
Χατζηχαριστός, Σισμάνη και Μαλαμάκης, ο Πρόεδρος του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου κ. Πέτκογλου, Νομαρχιακοί 
Σύμβουλοι, και το προσωπικό της Νομαρχίας.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι στην πολύ πετυχημένη 
διαδρομή της φλόγας μέσα στην πόλη των Σερρών, που 
οργάνωσε η Αιμοδοσία του Γ. Νοσοκομείου Σερρών, 
συμμετείχαν το ΤΕΦΑΑ Σερρών με την υπεύθυνο κ. 
Τσιώνη Βάσω και τους σπουδαστές λαμπαδηδρόμους, 
ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Λευκώνα και το Δασαρχείο 
Σερρών.

Το απόγευμα η Φλόγα της Αγάπης διέτρεξε τον Δήμο 
Τραγίλου με διοργανωτή τον Σύλλογο Τραγιλιωτών 
Θεσσαλονίκης.Με λαμπαδηδρόμους παιδιά του Δημο-
τικού, της ποδοσφαιρικής ομάδος και εθελοντές αιμο-
δότες διέτρεξε την Μαυροθάλασσα και κατέληξε στην 
κεντρική πλατεία του Τοπικού Διαμερίσματος Τραγίλου 
όπου την υποδέχθηκαν η Φιλαρμονική μπάντα του 
Δήμου,  ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτηρίου, η Πρόεδρος του 
Τ.Δ κ. Πλαστεράκη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τραγι-
λιωτών κ. Δεληοτζάκης, ο Πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Σερραϊκών Συλλόγων κ. Νούλης, όλοι οι τοπικοί 
φορείς και πλήθος κόσμου. Το χορευτικό συγκρότημα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τραγίλου «Μ. Αλέξανδρος» 
χόρεψε παραδοσιακούς χορούς και ακολούθησε λαϊκό 
παραδοσιακό γλέντι. Η φλόγα συνεχίζοντας τη διαδρομή 
της έφθασε το βράδυ της ίδιας ημέρας στην Τερπνή όπου 
και διανυκτέρευσε.

Η υποδοχή που επεφύλαξαν οι συνειδητοποιημένοι 
πλέον στην αιμοδοσία Τερπνιώτες ήταν συγκινητική. Αλλά 
και η συνοδεία της φλόγας έγινε με έναν πρωτότυπο 
και φαντασμαγορικό τρόπο. Σε μία κατάμεστη από 
κόσμο Πλατεία της Τερπνής, τη φλόγα μετέφεραν 10 
«καβαλάρηδες» του Ιππικού Συλλόγου Φίλων Ελεύθερης 
Ιππασίας Νιγρίτας, που πέρασαν ανάμεσά τους και άναψαν 
το βωμό, μαζί με τα παιδιά του Δημοτικού και Γυμνασίου 
Τερπνής, ενώ η μπάντα της Φιλαρμονικής Τερπνής απέδι-
δε τιμές και έπαιζε τον Ύμνο του Εθελοντή Αιμοδότη. 
Ήταν πραγματικά μία εντυπωσιακή τελετή υποδοχής της 
Φλόγας της Αγάπης.

Την επόμενη ημέρα 12 Σεπτεμβρίου την φλόγα 
παρέλαβαν από την Τερπνή λαμπαδηδρόμοι του Συλλό-
γου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Νιγρίτας με την ευθύνη 
του Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας και αφού διέτρεξαν 
την διαδρομή Τερπνή – Νιγρίτα έφθασαν στην Πλατεία της 
Νιγρίτας.

ΣΕΑ Τερπνιωτών: «Η φλόγα της αγάπης στο Νομό Σερρών»
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» ευχαριστεί όσους βοήθησαν στην επιτυχία της εκδήλωσης 
της 4ης Σεπτεμβρίου 2009 στα πλαίσια της 7ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Αιμοδοτών που φιλοξενήθηκε στην Πλατεία 
Μητροπόλεως. Ειδικότερα ευχαριστούμε τους κάτωθι:

-τον Δήμο Ξάνθης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης για την ένταξη της εκδήλωσης στην κεντρική σκηνή των Εορτών 
Παλιάς Πόλεως και την αφιέρωση της συναυλίας που ακολούθησε,

-τον Παντελή Θαλασσινό, τη Μελίνα Κανά και τους συνεργάτες τους για τις υπέροχες ερμηνείες τους με τις οποίες προσδώσανε 
περισσότερη αίγλη στην ημέρα που ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους της «προσφοράς» και του αλτρουισμού,

- τους υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης που για μια ακόμη φορά ήταν υπέροχοι στα καθήκοντά τους και στις διευκολύνσεις που 
προσέφεραν,

-την Τροχαία Ξάνθης και τον διοικητή της κ. Κωνσταντίνο Ρίζο για τη βοήθειά τους,
-τους δεκάδες λαμπαδηδρόμους που τρέξανε με περισσή χαρά μεταφέροντας τη φλόγα της «αγάπης» και ήταν περισσότεροι 

από κάθε φορά,
-τη διοίκηση και τους αθλητές του Ομίλου Φίλων Κλασικού Αθλητισμού  (Ο.Φ.Κ.Α) Ξάνθης για τη συμμετοχή τους,
-τη διοίκηση και τους αθλητές του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ»  για τη μεγάλη συμμετοχή τους και τον 

παλμό που έδωσαν σε όλη τη διαδρομή της φλόγας,
-το Σύλλογο Μοτοσυκλετιστών Ξάνθης 

«ΟΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ» που συμμετέχουν 
ανελλιπώς επτά συναπτά έτη, 

-τους εκατοντάδες συμπολίτες μας 
που αγόρασαν λαχεία της λαμπαδη-
δρομίας για την οικονομική ενίσχυση 
του Συλλόγου μας,

-τα Μ.Μ.Ε. του Νομού και της 
Περιφέρειάς μας καθώς και τους εκπρο-
σώπους τους που προέβαλαν την 
εκδήλωση όπως και κάθε δράση και 
ενέργειά μας. 

Ανανεώνουμε το «ραντεβού» μας για 
την επόμενη χρονιά ευελπιστώντας 
σε περισσότερες συμμετοχές και 
συμπαράσταση από όλους αλλά και σε 
νέες συμμετοχές, ευχόμενοι υγεία και 
οικογενειακή  ευημερία.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χαρ. Παπαχρόνης
Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Αθ. Σιωπίδης

Ευχαριστήριο Δελτίο του ΣΕΑ Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη» για την 7η Λαμπαδηδρομία



11

Το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2009 ο Σύνδεσμος 
Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων και Μέριμνας Υγείας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ» και ο Δήμος Μεταμόρφωσης υποδέχτηκαν τη Φλόγα 
της 7ης Λαμπαδηδρομίας των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-
τών στην πόλη μας. 

Η Αφή της Φλόγας έγινε φέτος στην Πάτρα, από τον 
διοργανωτή Σύλλογο της προηγούμενης Αμφικτιονίας. 

Στην πόλη μας μεταφέρθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών 
Αιμοδοτών του ΕΚΑΒ. 

Μια ομάδα 90 περίπου Λαμπαδηδρόμων, κάθε ηλικίας, διένυσε 
μια διαδρομή 4,5 χιλιομέτρων, μεταφέροντας τη Φλόγα και 
διαδίδοντας στις γειτονιές της Μεταμόρφωσης το μήνυμα να 
δίνουμε τακτικά Αίμα σε όλους εκείνους που το χρειάζονται, 
χωρίς να περιμένουμε ανταμοιβή, χωρίς ανταλλάγματα. Με 
τη σειρά του ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό, 
χαρίζοντας το θερμό του χειροκρότημα και ενθαρρύνοντας 
τους Λαμπαδηδρόμους, όπου τους συναντούσε.  

Η πορεία κατέληξε στην Πλατεία της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρα. 

Εκεί, το βωμό άναψε η πιο νέα Αιμοδότρια του Συνδέσμου, 
η 18χρονη Εγκίνα Γκικοπούλου που, εκπροσωπώντας τη νέα 
γενιά, έστειλε σε όλους μας το μήνυμα ότι η νεολαία έχει αξίες 
και ιδανικά. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με εκδηλώσεις από το 
Χορευτικό Τμήμα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου και από 
τους πολιτιστικούς Συλλόγους των Κρητών «Η Μεγαλόνησος», 
των Ποντίων «Ο Εύξεινος Πόντος», των Ηπειρωτών «Ο Πύρρος» 
και των Νησιών «Θάλασσα και Παράδοση».

Η Φλόγα διανυκτέρευσε στην πόλη μας και το επόμενο 
πρωί μεταφέρθηκε από Μέλη του Συνδέσμου και παραδόθηκε 
στο Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων «Αμαλία Φλέμινγκ», για να 
συνεχίσει το ταξίδι της στην Ελλάδα και να καταλήξει στην 
Άρτα, στις 9 Οκτωβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η 23η 
Αμφικτιονία. 

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τους 
Λαμπαδηδρόμους και όλους όσους βοήθησαν και συμμετείχαν 
στην εκδήλωση αυτή. Η θετική διάθεση με την οποία την 
αγκάλιασαν ήταν για όλους εμάς ιδιαίτερα συγκινητική.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

Δ.Τ. του Σ.ΑΙ.Δ.Ο.Σ.Μ.Υ. «Κωστάκης Μεσογίτης» για την εκδήλωση της 7ης Λαμπαδηδρομίας
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23η Αμφικτιονία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος
Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Άρτα 9 - 

10 - 11 Οκτωβρίου 2009 η 23η Αμφικτιονία Συλλόγων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών, την διοργάνωση της οποίας είχε αναλάβει ο 
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Άρτας, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της περιφ. 
Ηπείρου και φυσικά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών.

Η Φλόγα της Αγάπης της 7ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών έφτασε στην Άρτα την 
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, το απόγευμα, και μέσα από μια 
πολύ όμορφη εκδήλωση, με συμμετοχή πλήθους κόσμου, 
ολοκληρώθηκε η 7η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία και 
κηρύχθηκε η έναρξη των εργασιών της 23ης Αμφικτιονίας.

Για άλλη μια φορά η συμμετοχή των Συλλόγων μελών της 
ΠΟΣΕΑ ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς και των διαφόρων 
Φορέων που ασχολούνται με την αιμοδοσία. Η θεματολογία 
της 23ης Αμφικτιονίας κάλυψε ένα ευρύ φάσμα πολλών 
πτυχών της αιμοδοσίας, με εισηγητές, επιστήμονες και 
ειδικούς, όχι μόνο από τον χώρο της Υγείας αλλά και από 
τον χώρο της Εκπαίδευσης και της Δημοσιογραφίας και τους 
οποίους ευχαριστούμε θερμά για την στήριξή τους και την 
βοήθειά τους.

Σε παράλληλη συνεδρίαση, υπήρξε και συνάντηση της 
Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών με τους 
νέους της περιοχής, για γνωριμία και ενημέρωση σχετικά με 
την Ιδέα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Στο βήμα ο εντεταλμένος Σύμβουλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την 7η 
Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία, κ. Δρούγγος Χρήστος

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της
ΕΡΤ3, κ. Σπηλιόπουλος Αναστάσιος
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Μετά το τέλος των εργασιών, αναγνώσθηκε το Ψήφισμα της 
23ης Αμφικτιονίας και η λήξη των εργασιών αυτής.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον Σύλλογο Εθελοντών 
Αιμοδοτών Ν. Άρτας για την άψογη διοργάνωση καθώς και 
όλους τους χορηγούς που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση 
αυτού του Συνεδρίου, χωρίς την βοήθεια των οποίων, δεν θα 
μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.

Για  άλλη μια φορά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον μεγάλο 
μας χορηγό, την εταιρεία Δούρος – Προκατασκευασμένα Σπίτια, 
για το μεγάλο Δώρο της Λαχειοφόρου μας αγοράς, καθώς και 
την ΟΠΑΠ ΑΕ και τους χορηγούς επικοινωνίας ΕΡΤ και ARTtv.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Αστυνομία 
και το ΕΚΑΒ, που όπως κάθε χρόνο, βρέθηκαν κοντά στους 
λαμπαδηδρόμους μας, βοηθώντας και διευκολύνοντας το 
έργο μας.

Ευχαριστούμε όλους τους Συλλόγους μέλη μας για την 
παρουσία τους, ευχόμαστε καλή δύναμη για την συνέχεια και 
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, με την 24η 
Αμφικτιονία στα Σέρβια της Κοζάνης.

Με εκτίμηση, 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας

Ο Γενικός Γραμματέας
Στυλιανός Αθ. Νικόπουλος

Ο Νομάρχης Αρτας, κ. Παπαβασιλείου Γεώργιος

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της 23ης Αμφικτιονίας, 
κ. Πανέτας και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α., κ. Πρωτόπαπας 

κατά το άναμμα του βωμού

Παράδοση της 24ης Αμφικτιονίας από τα μέλη του Δ.Σ. στον 
επόμενο Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του

θεσμού, κ. Βέκιο ΙωάννηΟ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρτης, κ.κ. Ιγνάτιος

Πλάνο από τις εργασίες της 23ης Αμφικτιονίας
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 ΨΗΦΙΣΜΑ 23ης Αμφικτιονίας
 Εμείς οι σύνεδροι της 23ης Αμφικτιονίας των Συλλόγων 

Εθελοντών Αιμοδοτών, που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα από 9 
έως 11 Οκτωβρίου 2009, εγκρίνουμε το ακόλουθο ψήφισμα:

•Στόχος μας εξακολουθεί να παραμένει η αυτάρκεια της χώρας μας 
σε αίμα, που θα προσφέρεται από τακτικούς εθελοντές αιμοδότες, 
για να διασφαλίσουμε την μέγιστη ασφάλεια, αλλά και την βέλτι-
στη διαχείριση του διαθέσιμου αίματος για την εξυπηρέτηση των 
μεταγγιζομένων ασθενών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κάλυψη 
των ασθενών με μεσογειακή αναιμία. 

•Στηρίζουμε την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης που αφορά 
την υλοποίηση του Νόμου 3402 σχετικά με την αναδιοργάνωση 
του Συστήματος  Αιμοδοσίας στη χώρα μας. Θεωρούμε όμως 
αναγκαίο να υλοποιηθούν όλα τα προβλεπόμενα από αυτήν για την 
στελέχωση, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και του εξοπλισμού εντός 
του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος. Βασικό στοιχείο πιστεύ-
ουμε ότι είναι η μηχανοργάνωση όλων των κέντρων αίματος και 
υπηρεσιών αιμοδοσίας, με διασύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και 
με το Ε.Κ.Ε.Α. 

•Πιστεύουμε ότι η σωστή ενημέρωση αποτελεί βασικό συστατικό 
της επιτυχίας των προγραμμάτων προσέλκυσης και διατήρησης 
των εθελοντών αιμοδοτών. Η ενημέρωση πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασμένη ώστε να υπάρχει συνέχεια και τα αποτελέσματα να 
αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διατυπώνεται 
η αποτελεσματικότητά της και να υπάρχουν τροποποιήσεις όταν 
απαιτείται.

Σειρά Επισήμων στην εκδήλωση για τον τερματισμό της φλόγας της αγάπης της 7ης Λαμπαδηδρομίας, στην Άρτα 9.10.09

Τα μέλη του Α’ Προεδρείου κατά τις εργασίες της 23ης 
Αμφικτιονίας, την Κυριακή 11.10.09
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•Για την επιτυχία των ανωτέρω χρειάζεται να 
αξιοποιηθούν ειδικοί επιστήμονες (επικοινωνιολό-
γοι, δημοσιογράφοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, 
διαφημιστές,  στατιστικολόγοι, κλπ) με την καθο-
δήγηση του Ε.Κ.Ε.Α. και την συνεργασία   κάθε φορά 
των εμπλεκομένων Υπουργείων, υπηρεσιών και 
φορέων.

Θεωρούμε πολύ σημαντική και χαιρετίζουμε την 
προσπάθεια του Ε.Κ.Ε.Α. και της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την 
εκπαίδευση από εξειδικευμένους επιστήμονες των 
μελών των συλλόγων και του προσωπικού των 
αιμοδοσιών στην προσέλκυση νέων αιμοδοτών και 
στην διατήρηση των υπαρχόντων, γιατί η προσπάθεια 
αυτή δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ 
των υπηρεσιών αιμοδοσίας και των συλλόγων 
εθελοντών αιμοδοτών και γιατί πιστεύουμε ότι 
οι εκπαιδευόμενοι αιμοδότες θα αποτελέσουν 
μελλοντικά καλούς προσελκυτές νέων εθελοντών.

Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειές μας 
για συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα 
γιατί θεωρούμε ότι η ευαισθητοποίηση στα θέματα 
της αιμοδοσίας θα πρέπει να αρχίζει από τις μικρές 
ηλικίες.

Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να θεσμοθετήσει το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών φύλαξης 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος για να διασφαλιστεί 
η ποιότητα και η σωστή χρήση του.

Θα πρέπει να γίνουμε αρωγοί της προσπάθειας 
προσέλκυσης δωρητών οργάνων. 

Ο Ε.Ο.Μ. θα πρέπει να στελεχωθεί επαρκώς και 
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των συλλόγων της 
Ομοσπονδίας μας για την διάδοση της ιδέας και την 
ανάπτυξη της δωρεάς ιστών και οργάνων.
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Σε συνέχεια του προηγούμενου τεύχους μας, σας παραθέτουμε σε γραφήματα τα αποτελέσματα των τριών τελευταίων 
ημερίδων, που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (05/09/09), στην Κρήτη (12/09/09) και στην Κάλυμνο (19/09/09), 
έτσι όπως προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες.

Ο κύκλος των ημερίδων αυτών ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μας έδωσε τροφή για να θέσουμε νέους στόχους και να 
ακούσουμε τους προβληματισμούς των εθελοντών αιμοδοτών σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας.

Θα θέλαμε από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε όλους τους εισηγητές, που παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με τις 
ομιλίες τους, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και την Επιστημονική του Διευθύντρια, κα Μαραντίδου Όλγα, για 
την άριστη συνεργασία.

Aποτελέσματα ημερίδων εκπαίδευσης 
προσελκυτών εθελοντών αιμοδοτών

Από αριστερά, ο
Πρόεδρος του ΣΕΑ 
Τερπνιωτών κ.
Νούλης Γιάννης, η 
Επιστημονκή
Δ/ντρια του Ε.ΚΕ.Α. κα 
Μαραντίδου
Όλγα και ο Πρόεδρος της
Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Πρωτόπαπας
Χρήστος

Aποτελέσματα Ημερίδας Θεσσαλονίκης, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη
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Σε συνέχεια του προηγούμενου τεύχους μας, σας παραθέτουμε σε γραφήματα τα αποτελέσματα των τριών τελευταίων 
ημερίδων, που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (05/09/09), στην Κρήτη (12/09/09) και στην Κάλυμνο (19/09/09), 
έτσι όπως προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες.

Ο κύκλος των ημερίδων αυτών ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μας έδωσε τροφή για να θέσουμε νέους στόχους και να 
ακούσουμε τους προβληματισμούς των εθελοντών αιμοδοτών σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας.

Θα θέλαμε από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε όλους τους εισηγητές, που παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με τις 
ομιλίες τους, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και την Επιστημονική του Διευθύντρια, κα Μαραντίδου Όλγα, για 
την άριστη συνεργασία.

Aποτελέσματα ημερίδων εκπαίδευσης 
προσελκυτών εθελοντών αιμοδοτών

Από αριστερά, ο
Πρόεδρος του ΣΕΑ 
Τερπνιωτών κ.
Νούλης Γιάννης, η 
Επιστημονκή
Δ/ντρια του Ε.ΚΕ.Α. κα 
Μαραντίδου
Όλγα και ο Πρόεδρος της
Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Πρωτόπαπας
Χρήστος

Aποτελέσματα Ημερίδας Θεσσαλονίκης, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη
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Η Δ/ντρια Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Ιπποκρατείου
Θεσσαλονίκης, κα Παπαϊωάννου Γωγώ

Ο Ψυχολόγος Υγείας της ΕΣΔΥ και μέλος της Επιστημονικής
Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α., κ. Κουλιεράκης Γεώργιος
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Aποτελέσματα Ημερίδας Χανίων, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2009, Χανιά
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Δεξιά διακρίνεται η Πρόεδρος του ΣΕΑ Ν. Χανίων, κα 
Ροδουσάκη Δέσποινα & αριστερά ο κ. Ματαλιωτάκης 

Εμμανουήλ, Παθολόγος, Επιμελητής Α’ Γ.Ν. Αγ. Νικολάου

Ομιλητής ο κ. Νικόπουλος Στυλιανός, Ψυχολόγος και 
Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α
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Aποτελέσματα Ημερίδας Καλύμνου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2009, Κάλυμνος
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Πλάνο από την ημερίδα
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Από δεξιά, ο κ. Κουλιεράκης Γεώργιος, η Επίκουρος Νομάρχη 
Δωδεκανήσου, κα Μουτάφη Δέσποινα, ο Πρόεδρος
της Π.Ο.Σ.Ε.Α. & η Επιστημονική Δ/ντρια του Ε.ΚΕ.Α.

Συμμετέχοντες στην ημερίδα
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Αποτελέσματα Λαχειοφόρου Αγοράς 7ης Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε η 42η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, αναδεικνύοντας ως τυχερό 
αριθμό τον “77527”. Κατόπιν αναζήτησης της 7μελούς Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την φετινή Λαχειοφόρο Αγορά 
μεταξύ των πωληθέντων αποκομμάτων αλλά και ύστερα από έγγραφη ενημέρωση του ΣΕΑ Ρόδου “Αδελφότης 
Αίματος”, προς την Ομοσπονδία, στις 27.10.2009, επιβεβαιώθηκε, ότι ο τυχερός εν λόγω αριθμός βρέθηκε στην Ρόδο 
και ο λαχνός ανήκει στον κ. Παπαστεργίου Σωτήριο με διεύθυνση Δημητρίου Αναστασιάδη 40Α - Ρόδος, Τ.Κ. 85100, 
Τηλ.: 2241023768, επάγγελμα Τυπογράφος.

Η εκδήλωση για την παράδοση των συμβολαίων στον προαναφερθέντα τυχερό πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, την 
Κυριακή 29/11/2009 και ώρα 11.00 π.μ. στον 1ο όροφο του παιδότοπου «Ακταίον», στην Πλ. Ελευθερίας, παρουσία του 
Προέδρου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και του μεγάλου μας χορηγού.

Για μια ακόμη φορά θα θέλαμε θερμά να ευχαριστήσουμε την εταιρία ΔΟΥΡΟΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ και τον 
ιδιοκτήτη της, κ. Δούρο Βασίλειο για την ευγενική χορηγία της προκατασκευασμένης οικίας 40 τ.μ.

Ακολούθως, σας παραθέτουμε το Πρακτικό της Συμβολαιογραφικής Πράξης της 7μελούς Επιτροπής για την 
Λαχειοφόρο Αγορά της 7ης  Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας, καθώς και την αναλυτική λίστα των Συλλόγων και φορέων 
που προμηθεύτηκαν λαχνούς.
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Από αριστερά, ο μεγάλος μας χορηγός κ. Δούρος Βασίλειος, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Πρωτόπαπας, το μέλος του Δ.Σ. της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Χαρτοφύλης και ο Πρόεδρος του ΣΕΑ Ρόδου κ. Χαρτοφύλακας Κώστας κατά την διάρκεια της εκδήλωσης για την

παράδοση του σπιτιού στον τυχερό της Λαχειοφόρου Αγοράς της 7η Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

60001-70000 (100 μπλοκ, 10.000 λαχνοί)
3001-4000 ( 10 μπλοκ, 1000 λαχνοί)
43501-43600 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
43601-43700 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
45401-45500 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
45501-45600 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
26301-26400 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
79401-79500 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
79301-79400 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
79201-79300 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
21901-22000 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
55801-55900 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
77701-77800 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
47001-47100 (1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
35001-35100 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
34901-35000 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
34801-34900 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
34701-34800 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
34601-34700 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
45201-45300 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)

21301-21400 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
13201-13300 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
13301-13400 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
13401-13500 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
20101-20200 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
20201-20300 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
20301-20400 ( 1 μπλοκ, 100 λαχνοί)
Μπλοκ 52201-52300 αδιάθετοι 89 λαχνοί 52212 

έως 52300 
Μπλοκ 39501-39600 αδιάθετοι 86 λαχνοί 39515 

έως 39600 
Μπλοκ 18801-18900 αδιάθετοι 98 λαχνοί 18803 

έως 18900 
Μπλοκ 45101-45200 αδιάθετοι 87 λαχνοί 45114 

έως 45200
Μπλοκ 39201-39300 αδιάθετοι 81 λαχνοί από 

39214 έως 39220, 39223 έως 39226, 39228, έως 
39244, 39246 έως 39250, 39253 έως 39300. 

Μπλοκ 53201-53300 αδιάθετοι 84 λαχνοί 53206 
έως 53225, 53227 έως 53228, 53230 έως 53240, 

Πρακτικό Επταμελούς Επιτροπής της υπ’ αριθμ. 4739/8/5/2009  συμβολαιογραφικής πράξεως 
που κατατέθηκε στο συμβολαιογραφείο του  κ. Χάρη Κλαδούχου και αφορά τη λαχειοφόρο 

αγορά της 7ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, που πραγματοποίησε  η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου που βρίσκονται στην Αγίου Βλασίου 20, 
σήμερα Παρασκευή 16/10/2009 και ώρα 20:00 μ.μ.

Διαπιστώσαμε πως από 80.000 λαχνούς που είχαν εκδοθεί από την Ομοσπονδία (00000 έως 79.999) παραμένουν αδιάθετοι 
οι κάτωθι λαχνοί, με τους κάτωθι αριθμούς και υπογράφονται  από τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής:
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Η Επίκουρος Νομάρχη Δωδεκανήσου, κα Μουτάφη στο βήμα

53242-53244, 53247-53261, 53263-53265, 53267-
53269, 53272-53281, 53283-53289, 53291-53300.

Μπλοκ 73601-73700 αδιάθετοι 56 λαχνοί 73619 
έως 73625, 73627,73629 έως 73630, 73632 έως 
73633, 73635,73640, 73642,73644,73645, 73649 
έως 73651, 73653 έως 73655, 73657,73659 έως 
73663, 73665, 73670 έως 73675, 73677,73679 έως 
73684, 73686, 73687, 73689 έως 73700 

Μπλοκ 21601-21700 αδιάθετοι 73 λαχνοί 21604 
έως 21611, 21613 έως 21619, 21622 έως 21624, 
21626 έως 21632, 21635 έως 21639, 21641 έως 
21643, 21645 έως 21646, 21648, 21650 έως  21656, 
21658, 21662 έως 21665, 21669 έως 21670, 21672, 
21674 έως 21680, 21682, 21684 έως 21687, 21689-
21691, 21693-21699 

Μπλοκ 19001-19100 αδιάθετοι 85 λαχνοί από 
19016-19100

Μπλοκ 50601-50700 αδιάθετοι 88 λαχνοί από 
50601-50606, 50609, 611, 613 έως 619-50621 έως 
624-50629 έως 50646, 50648 έως 50649-50651 έως 
50699

Μπλοκ 75201-75300 αδιάθετοι 60 λαχνοί από 
75241 έως 75300

Μπλοκ 35101-35200 αδιάθετοι 79 λαχνοί από 
35122-35200

Σύνολο Αδιάθετων Λαχνών είναι  14.466 λαχνοί

Σύνολο Πωληθέντων Λαχνών είναι 65.534 λαχνοί

Τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής

1) Πρόεδρος  ΠΟΣΕΑ       κ. Χρήστος Πρωτόπαπας
2) Γεν. Γραμματέας  ΠΟΣΕΑ     κ. Στυλιανός Νικόπουλος
3) Ταμίας  ΠΟΣΕΑ       κ. Χρήστος Δρούγγος
4) Ειδική Γραμματέας ΠΟΣΕΑ    κα. Γεωργία Γεωργίου
5) Ειδική Γραμματέας ΠΟΣΕΑ    κα Άννα Ιωαννίτη
6) Ειδική Γραμματέας ΠΟΣΕΑ    κα. Αικατερίνη Κασκούτα
7) Εκπρόσωπος της Εταιρίας    κ. Βασίλειος Δούρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και τα 
μέλη της επταμελούς επιτροπής αισθάνονται 
την υποχρέωση να ευχαριστήσουν την εταιρεία 
«ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΔΟΥΡΟΣ AMER-
ICAN HOMES ΒΑΣIΛΕΙΟΣ Δ. ΔΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
Υψηλών Αλωνίων 28 Ξυλόκαστρο, για την σημαντική 
δωρεά της προκατασκευασμένης κατοικίας 40 τ.μ. 
με χαγιάτη 14 τ.μ. που είχε σαν αποτέλεσμα την 
εισροή 131.068,00 εκατόν τριάντα μία χιλιάδες  
εξήντα οκτώ ευρώ στους Συλλόγους Εθελοντών 
Αιμοδοτών της χώρας μας για την υλοποίηση των 
σημαντικών εκδηλώσεών τους, για την ενημέρωση 
του Ελληνικού πληθυσμού και την ανάπτυξη της 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας στη χώρα μας.
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Ο τυχερός της Λαχειοφόρου Αγοράς της 7ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας, κ. Παπαστεργίου Σωτήριος παρουσία 
του κ. Δούρου και του κ. Πρωτόπαπα

Πλάνο από την εκδήλωση παράδοσης συμβολαίων της προκατασκευασμένης οικίας
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A/A ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΧΝΩΝ

1  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ  “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”  600
2  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ “ ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ” 1000
3  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ “ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ” 2200
4  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΚΑΒ  “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”      3000
5  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2100
6  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ  ‘’ Η  ΕΛΠΙΔΑ’’ 500
7  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” 2000
8  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΤΕΑΣ “Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ”        3000
9  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3000
10  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΡΟΔΟΥ “ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ”        2500
11  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΡΠΝΙΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Η ΤΕΡΠΝΗ” 674
12  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ 1000
13  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  & ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ  
  “Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” 1000
14  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 800
15  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ‘’ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ’’ 1800
16  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ “ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ” 145
17  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 
  ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ‘’Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ” 400
18  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ’’ 
  Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 400
19  ΣΕΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1000
20  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 500
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100
  ΣΕΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ “ΕΛΠΙΣ” 10
21  “ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ” ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
  & ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 1800
22  ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 100
23  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ‘’Η ΑΓΑΠΗ ‘’        12900
24  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ & ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2000
25  ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 100
26  ΣΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ “ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ” 100
27  ΑΧΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ 
  “Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ” 1000
28  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ” 
  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ” 500
29  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  1346
30  ΣΕΑ Ν. ΑΡΤΑΣ 667
31  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  ΥΓΕΙΑΣ (Σ.ΑΙ.Ο.Σ.Μ.Υ.) “ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ” 1500
32  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ” 3672
33  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 500
34  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  “ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ‘’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1000
35  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 
  “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ” 1000
36  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΩ 
  “Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” 1500
37  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
  “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” 1200
38  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 500
39  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΠΑΡΓΑΣ “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ” 1000
40  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ      500
41  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ - ΗΜΑΘΙΑΣ “Η ΑΓΑΠΗ” 400
42  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ  ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ  ΛΕΣΒΟΥ 1000
43  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΡΟΥ 1500
44  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ  100
45  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ “ΑΕΤΟΣ” 200
46  ΣΕΑ & ΔΟΣ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ “Η ΕΛΠΙΔΑ” 1000
47  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
  ‘’ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΝΩΛΑ-ΚΟΥΡΤΗ’’ 600
48  OPERA HOUSE/  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΥΜΗΣ 100
49  ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 10
50  ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α. 10
  
ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΧΝΩΝ: 65,534
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ: 131.068E

ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α. ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
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Ιατρικής Υπηρεσίας ΕΟΜ
11.15-11.25: Εθελοντική Αιμοδοσία: Τρόποι Αντιμετώπισης 

της νέας γρίπης Α(Η1 Ν1)
Εισηγήτρια: Πολίτη Κωνσταντίνα, Επίκουρος Καθηγήτρια 

Παν/μιου Αθηνών, Επιστημονική Σύμβουλος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., 
Υπεύθυνη ΣΚΑΕ και Πρόεδρος Επιτροπής Αιμοδοσίας του 
Ε.ΚΕ.Α.

11.25-11.35: Εθελοντική Αιμοδοσία και Μ.Μ.Ε.
Εισηγητής: Καλφαγιάννης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΠΟΣΠΕΡΤ
11.45: Ανοιχτή Συζήτηση – Ανάπτυξη Συμπερασμάτων – 

Επόμενα Βήματα
Εμπεριστατωμένη ήταν επίσης και η εισήγηση που 

παρουσιάστηκε για την καταγραφή των κρουσμάτων της νέας 
γρίπης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για τις ευαίσθητες 
ομάδες του πληθυσμού που θα εμβολιαστούν κατά 
προτεραιότητα.

Δυστυχώς ανειλημμένες υποχρεώσεις της Υπουργού Υγείας, 
κας Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζας, οφειλόμενες στους 

επικείμενους εμβολιασμούς για τον ιό της γρίπης Α(Η1Ν1), 
την κράτησαν μακριά, ωστόσο η ίδια εκπροσωπήθηκε από 
την Γενική Διευθύντρια Υγείας, κα Τσαγδή, από την οποία 
αποσπάσαμε την υπόσχεση για αρωγή και ουσιαστική ενίσχυση 
του έργου μας στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Στο πλευρό μας και η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας, κα Τσάγκαρη Έλενα, η οποία μας τίμησε με την 
παρουσία της και μας μίλησε συνοπτικά για την πορεία και τον 
ρόλο του Ε.ΚΕ.Α. στη διαχείριση του συλλεγόμενου αίματος.

   Θα θέλαμε θερμά να ευχαριστήσουμε όλους τους εισηγη-
τές, που μας τίμησαν με την παρουσία και τις ομιλίες τους, 
καθώς και την ΕΡΤ που ήταν εκεί, για να καλύψει την ημερίδα, 
που στόχο της είχε την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας 
στη χώρα μας.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας

Ο Γενικός Γραμματέας
Στυλιανός Αθ. Νικόπουλος

Η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, 
κα Τσάγκαρη Έλενα

Η Γενική Διευθύντρια Υγείας, κα Τσαγδή

Πλάνο από τις εργασίες της Ημερίδας

Ημερίδα της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την Εθελοντική Αιμοδοσία 
στην Αίθουσα Συνεντεύξεων 

του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 9.00 π.μ. η 

Π.Ο.Σ.Ε.Α. πραγματοποίησε στην Αίθουσα Συνεντεύξεων του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ημερίδα για την 
εθελοντική αιμοδοσία, στην οποία αναπτύχθηκαν σημαντικές 
εισηγήσεις για τη δωρεά οργάνων και ιστών σώματος, για τον 
Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ομοσπονδίας μας -που κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του έχει ολοκληρωθεί-, για τη Θαλασσαιμία, 
για την εξέλιξη της συνεργασίας μας με τον Εθνικό Οργανισμό 
Μεταμοσχεύσεων και την Ελληνική Αιματολογική Εταιρία, για 
τα αποτελέσματα των ημερίδων προσέλκυσης εθελοντών 
αιμοδοτών, που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με το Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της 
χώρας, καθώς και για την εξέλιξη της εθελοντικής αιμοδοσίας 
στη χώρα μας σε συνάρτηση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, 
έτσι όπως προκύπτουν από την εκάστοτε εκπροσώπησή μας 
στα ευρωπαϊκά αλλά και διεθνή forums με διακεκριμένους 
ιατρούς αιματολόγους, στελέχη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και της 
Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών.

   Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα των εισηγήσεων και των 
ομιλητών είχε ως εξής:

9.00-9.10: Χαιρετισμός Γενικής Διευθύντριας Υγείας, κας 
Τσαγδή

9.10-9.25: Χαιρετισμός Προέδρου Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, Πρωτόπαπα Χρήστου 
και Προέδρου Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, κας Τσάγκαρη 
Έλενας

9.25-9.35: Στρατηγικός Σχεδιασμός της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Εισηγητής: Κοντός Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής 

Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α., μέλος Επιστημονικής Επιτροπής   
Π.Ο.Σ.Ε.Α. και Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. 

9.35-9.45: Σεμινάρια Εκπαίδευσης Προσελκυτών Εθελοντών 
Αιμοδοτών 

Εισηγητής: Κουλιεράκης Γεώργιος, Ψυχολόγος της Υγείας 
του Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 
και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

9.45-9.55: Π.Ο.Σ.Ε.Α.: Παρόν και Ευρωπαϊκή Προοπτική
Εισηγητής: Σταμούλης Κωνσταντίνος, Ιατρός Αιματολόγος 

Γενικού Κρατικού Νίκαιας και μέλος της Επιστημονικής 
Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

9.55-10.05: Η Δράση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. στις αναπτυσσόμενες 
χώρες

Εισηγητής: Μητσιάδης Σωκράτης, Ιατρός Ογκολόγος, 
Αναπληρωτής Διοικητής Νοσοκομείου ΚΑΤ, π. Πρόεδρος της 
Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου»

10.05-10.20: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Εισηγήτρια: Μαραντίδου Όλγα, Επιστημονική Διευθύντρια 
Ε.ΚΕ.Α. και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

10.25-10.35: Μεθοδολογία-Στόχοι στην Ενημέρωση για τη 
Δωρεά Ιστών & Οργάνων Ανθρωπίνου Σώματος

Εισηγήτρια: Γεργιανάκη Ειρήνη, Γενική Ιατρός και Εκπρόσω-
πος 5μελούς Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α. για τη Δωρεά Οργάνων

10.35-10.45: Π.Ο.Σ.Ε.Α. & Θαλασσαιμία
Εισηγητής: Αλεξίου Ευάγγελος, Ιατρός Ακτινολόγος-

Επιμελητής Β’ Γ.Ν. Λάρισας, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Θαλασσαιμικών

10.45-10.55: Συνεργασία της Π.Ο.Σ.Ε.Α. με την Ελληνική 
Αιματολογική Εταιρία

Εισηγητής: Γραφάκος Στυλιανός, Πρόεδρος Ελληνικής 
Αιματολογικής Εταιρίας

10.55-11.05: Πανελλήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών 
Αιμοδοτών: Όραμα και Στόχοι στους Νέους

Εισηγητής: Σιωπίδης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. 
Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών 

11.05-11.15: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών & Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Εισηγήτρια: Γόμπου Αθηνά, Νεφρολόγος – Προϊσταμένη Πλάνο από τις εργασίες της Ημερίδας

Από αριστερά, ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κ. Τσελεπής, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ. Κοντός, η Γενική 

Διευθύντρια Υγείας κα Τσαγδή, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κ. 
Πρωτόπαπας, η Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Α. κα Τσάγκαρη και ο Α’ 

Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κ. Πολυκρέτης
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Ιατρικής Υπηρεσίας ΕΟΜ
11.15-11.25: Εθελοντική Αιμοδοσία: Τρόποι Αντιμετώπισης 

της νέας γρίπης Α(Η1 Ν1)
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παρουσία της και μας μίλησε συνοπτικά για την πορεία και τον 
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   Θα θέλαμε θερμά να ευχαριστήσουμε όλους τους εισηγη-
τές, που μας τίμησαν με την παρουσία και τις ομιλίες τους, 
καθώς και την ΕΡΤ που ήταν εκεί, για να καλύψει την ημερίδα, 
που στόχο της είχε την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας 
στη χώρα μας.

Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας
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του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 9.00 π.μ. η 

Π.Ο.Σ.Ε.Α. πραγματοποίησε στην Αίθουσα Συνεντεύξεων του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ημερίδα για την 
εθελοντική αιμοδοσία, στην οποία αναπτύχθηκαν σημαντικές 
εισηγήσεις για τη δωρεά οργάνων και ιστών σώματος, για τον 
Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ομοσπονδίας μας -που κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του έχει ολοκληρωθεί-, για τη Θαλασσαιμία, 
για την εξέλιξη της συνεργασίας μας με τον Εθνικό Οργανισμό 
Μεταμοσχεύσεων και την Ελληνική Αιματολογική Εταιρία, για 
τα αποτελέσματα των ημερίδων προσέλκυσης εθελοντών 
αιμοδοτών, που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με το Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της 
χώρας, καθώς και για την εξέλιξη της εθελοντικής αιμοδοσίας 
στη χώρα μας σε συνάρτηση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, 
έτσι όπως προκύπτουν από την εκάστοτε εκπροσώπησή μας 
στα ευρωπαϊκά αλλά και διεθνή forums με διακεκριμένους 
ιατρούς αιματολόγους, στελέχη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και της 
Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών.

   Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα των εισηγήσεων και των 
ομιλητών είχε ως εξής:

9.00-9.10: Χαιρετισμός Γενικής Διευθύντριας Υγείας, κας 
Τσαγδή

9.10-9.25: Χαιρετισμός Προέδρου Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, Πρωτόπαπα Χρήστου 
και Προέδρου Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, κας Τσάγκαρη 
Έλενας

9.25-9.35: Στρατηγικός Σχεδιασμός της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Εισηγητής: Κοντός Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής 

Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α., μέλος Επιστημονικής Επιτροπής   
Π.Ο.Σ.Ε.Α. και Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. 

9.35-9.45: Σεμινάρια Εκπαίδευσης Προσελκυτών Εθελοντών 
Αιμοδοτών 

Εισηγητής: Κουλιεράκης Γεώργιος, Ψυχολόγος της Υγείας 
του Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 
και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

9.45-9.55: Π.Ο.Σ.Ε.Α.: Παρόν και Ευρωπαϊκή Προοπτική
Εισηγητής: Σταμούλης Κωνσταντίνος, Ιατρός Αιματολόγος 

Γενικού Κρατικού Νίκαιας και μέλος της Επιστημονικής 
Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

9.55-10.05: Η Δράση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. στις αναπτυσσόμενες 
χώρες

Εισηγητής: Μητσιάδης Σωκράτης, Ιατρός Ογκολόγος, 
Αναπληρωτής Διοικητής Νοσοκομείου ΚΑΤ, π. Πρόεδρος της 
Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου»

10.05-10.20: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Εισηγήτρια: Μαραντίδου Όλγα, Επιστημονική Διευθύντρια 
Ε.ΚΕ.Α. και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

10.25-10.35: Μεθοδολογία-Στόχοι στην Ενημέρωση για τη 
Δωρεά Ιστών & Οργάνων Ανθρωπίνου Σώματος

Εισηγήτρια: Γεργιανάκη Ειρήνη, Γενική Ιατρός και Εκπρόσω-
πος 5μελούς Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α. για τη Δωρεά Οργάνων

10.35-10.45: Π.Ο.Σ.Ε.Α. & Θαλασσαιμία
Εισηγητής: Αλεξίου Ευάγγελος, Ιατρός Ακτινολόγος-

Επιμελητής Β’ Γ.Ν. Λάρισας, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Θαλασσαιμικών

10.45-10.55: Συνεργασία της Π.Ο.Σ.Ε.Α. με την Ελληνική 
Αιματολογική Εταιρία

Εισηγητής: Γραφάκος Στυλιανός, Πρόεδρος Ελληνικής 
Αιματολογικής Εταιρίας

10.55-11.05: Πανελλήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών 
Αιμοδοτών: Όραμα και Στόχοι στους Νέους

Εισηγητής: Σιωπίδης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. 
Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών 

11.05-11.15: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών & Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Εισηγήτρια: Γόμπου Αθηνά, Νεφρολόγος – Προϊσταμένη Πλάνο από τις εργασίες της Ημερίδας

Από αριστερά, ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κ. Τσελεπής, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ. Κοντός, η Γενική 

Διευθύντρια Υγείας κα Τσαγδή, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κ. 
Πρωτόπαπας, η Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Α. κα Τσάγκαρη και ο Α’ 

Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κ. Πολυκρέτης
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Με αφορμή την 1η Νοεμβρίου, Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς 
Οργάνων, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων ανακοινώνει 
την αύξηση κατά 53% της εγγραφής των πολιτών 
στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων για το 
2009, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή διεύρυνση της 
αποδοχής της δωρεάς οργάνων από τους Έλληνες 
πολίτες. Συγκεκριμένα, το πρώτο 9μηνο του 2009, 
3.096 πολίτες αιτήθηκαν και απέκτησαν την Κάρτα 
Δωρητή Οργάνων, ενώ κατά το ανάλογο διάστημα 
του 2008 και του 2007, ο αριθμός των πολιτών αυτών μόλις 
έφτανε τα 1.745 και 1.721 άτομα αντίστοιχα. 

Το γεγονός της αξιοσημείωτης αυτής αύξησης στους 
Δωρητές Οργάνων καθιστά λιγότερο ανησυχητική την ελαφρά 
κάμψη στον αριθμό των πραγματικών δοτών οργάνων και 
των πραγματοποιημένων για το 2009 μεταμοσχεύσεων, υπό 
την έννοια ότι η μείωση αυτή δεν οφείλεται σε άρνηση των 
πολιτών, αλλά σε οργανωτικούς κυρίως λόγους που έχουν 
να κάνουν με την λειτουργία των Μονάδων Εντατικής Θερα-
πείας. Πιο συγκεκριμένα μέχρι στιγμής για το 2009, 60 δότες 
οργάνων έχουν χαρίσει ζωή σε 131 μεταμοσχευθέντες 
ασθενείς, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2008 είχαν 
πραγματοποιηθεί 195 μεταμοσχεύσεις από 73 δότες. Από τις 
131 μεταμοσχεύσεις φέτος οι 96 αφορούν μεταμόσχευση 
νεφρών, 28 μεταμόσχευση ήπατος, 4 μεταμόσχευση καρδιάς, 
2 μεταμόσχευση πνευμόνων και 1 διπλή μεταμόσχευση 
νεφρού και παγκρέατος.

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων συνεχίζει αδιάκοπα 
το έργο της προώθησης της ιδέας της δωρεάς ιστών και 

οργάνων. 
Μέσα από τη στοχευόμενή του δραστηριότητα ενημερώνει 

και εκπαιδεύει, τόσο το κοινό, όσο και την ιατρική 
κοινότητα επιδιώκοντας τη συμμετοχή όλων των 
κοινωνικών φορέων. Ταυτόχρονα οφείλει πολλά 
στη συνεργασία του με τους ιατρούς των Μ.Ε.Θ., 
οι οποίοι και επιτελούν έργο δύσκολο, δεδομένων 
των συνθηκών, αλλά και σημαντικό για τη σωτηρία 
συνανθρώπων μας, καθώς και στη συνεργασία του 

με τους εθελοντικούς συλλόγους και με τους συλλόγους 
αιμοδοτών της χώρας, οι οποίοι αποτελούν εφαλτήριο 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για τη Δωρεά 
Οργάνων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίστηκε το σύστημα καταγραφής 
των δωρητών οργάνων, δημιουργώντας ένα αρχείο δυνητικών 
δοτών ακόμα πιο έγκυρο, εύχρηστο και αποτελεσματικό. 
Παράλληλα, ανανεώθηκε και η κάρτα δωρητή οργάνων, η 
οποία έχει τη μορφή πλαστικής κάρτας και εκδίδεται σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα. Οι παλαιότερες κάρτες δωρητών 
οργάνων ισχύουν κανονικά, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να 
ζητούν και να λαμβάνουν την επανέκδοση της κάρτας τους 
στη νέα της μορφή.

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, 
Καθηγητής κος Αλκιβιάδης Κωστάκης, δήλωσε σχετικά: «Ο 
κόσμος εξακολουθεί να είναι ευαισθητοποιημένος και όλο 
και θετικότερος απέναντι στο θέμα της δωρεάς οργάνων και 
αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι 
πολίτες επιζητούν την ενημέρωση, άρουν φοβίες και 

1η Νοεμβρίου - «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων»
9μηνος απολογισμός μεταμοσχευτικής δραστηριότητας

Ελλάδα 2009
Η κατά 53% αύξηση στους εγγραφόμενους Δωρητές Οργάνων για το 2009, υποδηλώνει 

τη σημαντική διεύρυνση της αποδοχής της Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων από τους Έλληνες Πολίτες

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΩΝ 2007 – 2009
(έως 30/9 κάθε έτους)  2007 2008  2009

ΔΩΡΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΗΤΗ)  1.721 1.745  3.096 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ/ ΕΚΛΙΠΟΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ  46 73   60 
 
 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  2007 2008  2009

ΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΕΦΡΟΥ  70 138   6

ΗΠΑΤΟΣ  24 41   28 

ΚΑΡΔΙΑΣ  5 13   4

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ  2 3   2

ΠΑΓΚΡΕΑΣ- ΝΕΦΡΟ  0 2(όλη τη χρονιά)  1 

ΗΠΑΡ- ΝΕΦΡΟ  0 1(όλη τη χρονιά)  0 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ  101 195   131
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προκαταλήψεις και δηλώνουν τη διάθεσή τους να βοηθήσουν 
ασθενείς συνανθρώπους τους μετά θάνατον. Ωστόσο, 
σημειώθηκε ελαφρά κάμψη για τις  μεταμοσχεύσεις το πρώτο 
9μηνο 2009 και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει όλους 
και να μας εφιστά την προσοχή σε όλους τους κρίκους της 
μεταμοσχευτικής αλυσίδας, που ξεκινά από τη θετική στάση 
του απλού πολίτη, η οποία μέσα από την έγκυρη ιατρική γνώση 
και τη συνεργασία όλου του συστήματος υγείας, επιστρέφει 
ως δώρο ζωής πάλι στο κοινωνικό σύνολο.  

Πολλές ζωές χάνονται περιμένοντας στη λίστα αναμονής. 
Ταυτόχρονα όμως χάνονται και ζωές που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν την ελπίδα για οποιονδήποτε από εμάς κάποια 
στιγμή.  

Η μεταμόσχευση πρέπει να αφορά όλους μας, από τους 
γιατρούς που πραγματοποιούν τις μεταμοσχεύσεις, μέχρι 
ολόκληρη την ιατρική κοινότητα, από τους απλούς πολίτες 
μέχρι το Υπουργείο. 

Πρέπει όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά, να 
ενεργοποιηθούμε και να προωθήσουμε τη δωρεά οργάνων, να 
σώσουμε ακόμα περισσότερες ζωές!»

Προς τους δημοσιογράφους: 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κυρία 

Γιούλη Μενουδάκου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΕΟΜ, τηλ 
1147 ή 210-6471200, e-mail: gmenoudakou@eom.gr.

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ιδρύθηκε 
το 1999 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την 
Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στόχος του Ε.Ο.Μ. σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι η ανάπτυξη του 
μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας μας, καθώς και 
η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού γύρω από την 
Ιδέα της Δωρεάς Ιστών και Οργάνων με στόχο την αύξηση των 
μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών.

Αντί στεφάνου…
Για τη μνήμη της εκλιπούσης θείας Θεοδώρας, χήρας Αθανασίου Λεωντάρη, που απεβίωσε την 

26η Αυγούστου 2009,  αντί στεφάνου καταθέτω χρηματικό ποσό  στην Π.Ο.Σ.Ε.Α. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ). 

Διότι η Ομοσπονδία στέκεται πάντα αρωγός στις δύσκολες στιγμές της ζωής και όταν υπάρξει 
ανάγκη, προσφέρει αίμα ακόμη και σε άτομα, που δεν είναι μέλη της. Έτσι ανταποκρίνεται στο 
θεάρεστο έργο που έχει αναλάβει. 

Δρόσος Ξενοφών
Γ. Γραμματέας Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κουτσελιού Ιωαννίνων

Άποψη του ανακαινισμένου γραφείου της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Προχωρήσαμε στην ανακαίνιση των γραφείων της Π.Ο.Σ.Ε.Α. με 

τοποθέτηση ντουλαπιών και ραφιών, προκειμένου να έχουμε στη 
διάθεσή μας επιπλέον αποθηκευτικό χώρο για το αυξημένο έντυπο 
υλικό της Ομοσπονδίας μας. 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Άποψη του χώρου των γραφείων μας

Η Γραμματεία της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
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3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών 
Πανελλήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών

19/20/21  Μαρτίου 2010 Αμφισσα Φωκίδας

Προκαταρτικό Πρόγραμμα
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010

15:30 – 17:30: Προσέλευση – Εγγραφές Συνέδρων
17:30 – 20:30: Παρουσία Συλλόγων
21:30: Δείπνο

Σάββατο 20 Μαρτίου 2010

09:00 – 09:20: Εισήγηση
09:20 – 09:30: Ερωτήματα – Συζήτηση
09:30 – 09:50: Εισήγηση
09:50 – 10:00: Ερωτήματα – Συζήτηση
10:00 – 10:15: Διάλειμμα 
10:15 – 12:15: Ομάδα εργασίας 1
                        Ομάδα εργασίας 2
                        Ομάδα εργασίας 3
12:15 – 12:30: Διάλειμμα 
12:30 – 14:00: Παρουσίαση των ομάδων εργασίας – 

Συζήτηση
14:00 – 17:00: Γεύμα – Ελεύθερος Χρόνος
17:00 – 19:00: Ομάδα Εργασίας 1
                        Ομάδα Εργασίας 2
                        Ομάδα Εργασίας 3
19:00 – 19:15: Διάλειμμα
19:15 – 20:45: Παρουσίαση των ομάδων εργασίας – 

Συζήτηση
21:30: Δείπνο

Κυριακή 21 Μαρτίου 2009

09:30 – 10:00: Παρουσίαση της I.Y.C.
10:00 – 10:30: Αποτελέσματα – Σύνοψη Συνεδρίου. 

Παρατηρήσεις –  Προτάσεις.
10:30 – 11:00: Αξιολόγηση Συνεδρίου. Παρατηρήσεις – 

Προτάσεις για το επόμενο.
11:00 – 11:30: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το επόμενο 

συνέδριο. Χαιρετισμοί – Λήξη Συνεδρίου.
11:30 – 14:00: Ξενάγηση στον αρχαιολογικό και στο μουσείο 

των Δελφών.
14:00 - : Γεύμα – Αναχωρήσεις.

Προτεινόμενη Θεματολογία Συνεδρίου

•Δημιουργία, Οργάνωση και λειτουργία επιτροπών νέων 
στους Συλλόγους.

•Προσέλκυση Μειονοτήτων
•Ενημέρωση για την εθελοντική αιμοδοσία

•Προτάσεις για δράσεις νέων στους συλλόγους (Παγκόσμια 
μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη)

•Υπάρχουσα Νομοθεσία για την εθελοντική αιμοδοσία
•Ερωτηματολόγια. Πληροφόρηση & Επικοινωνία.

Για την Εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ε.Ν.Ε.Α
Ο Πρόεδρος

Δρούγγος Μιχάλης
Ο Γραμματέας

Ταντσίδης Δημήτρης

Διοργάνωση: Συνδιοργάνωση:

Εξωτερική άποψη του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας, 
όπου θα διεξαχθεί το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών

Η κεντρική αίθουσα ‘Νικόλαος Κορδώνης’ 
του Πνευματικού Κέντρου
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Εισήγηση του Προέδρου της Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ., 
κ. Καλφαγιάννη Παναγιώτη από την Σύσκεψη της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

στο ΥΥΚΑ 13.11.09
Η ΠΟΣΠΕΡΤ είναι η Ομοσπονδία των εργαζομένων στην 

τηλεόραση και την Ραδιοφωνία, Δημόσια και Ιδιωτική.
Πέρα από το «συλλογικό», τα εργασιακά ζητήματα, 

τους νόμους και την ασφάλεια στην εργασία, είμαστε 
άνθρωποι με προβλήματα και αδυναμίες, όντα φθαρτά, 
που αντιμετωπίζουν ανάγκες. Από την πάλη για την 
επιβίωση, μέχρι να προστατεύσουμε την ίδια τη ζωή.

Ο ρόλος των συνδικάτων είναι πολυεπίπεδος και πρέπει 
να καλύπτει το φάσμα αυτών των αναγκών.

Στην ΠΟΣΠΕΡΤ λειτουργεί Τράπεζα Αίματος, που φέτος 
συμπληρώνει τα 30 της χρόνια, έχοντας προσφέρει στην 
κυριολεξία “ζωή” στις οικογένειες και τους ανθρώπους 
των Μ.Μ.Ε. 

Η ΠΟΣΕΑ - από την προσωπική μου εμπειρία - αναζητεί 
στα Μ.Μ.Ε. εκείνες τις προσβάσεις που θα της επιτρέψουν 
να προβάλλει και να προάγει, όσο περισσότερο γίνεται 
την ιδέα και τις αξίες της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Θεωρητικά, υπάρχει στα μέσα αυτή η ευαισθησία, καθώς 
και η συνειδητοποίηση της ανεπάρκειας αίματος, που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Στην πράξη η συμβολή αυτή από την πολιτεία είναι 
σποραδική, αποσπασματική, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, 
στον οποίο να συμμετέχουν εξαρχής ενεργά τα Μέσα 
με συνέπεια και προπαντός 
συνέχεια.

Το αίμα δεν πρέπει να 
αποτελεί αντικείμενο οικονο-
μικής συναλλαγής, ούτε επίσης 
πεδίο άσκησης μικροπολιτικής 
δράσης. 

Οι ιθύνοντες εντεταλμένοι 
σύμβουλοι και οι σύμβουλοι 
Marketing των Μέσων και ιδίως 
της ΕΡΤ, πρέπει να δίνουν 
την κατεύθυνση ανεξαρτήτως 
κομματικής τοποθέτησης.

Αναφέρομαι στην περίπ-
τωση του απελθόντα κ. Πανα-
γόπουλου της ΕΡΤ και την 
απαξίωση της αφής της φλόγας 
της αιμοδοσίας, στον προαύλιο 
χώρο του Ραδιομεγάρου.

Ο τέως Πρόεδρος της ΕΡΤ 
έκρινε, ότι το θέμα δεν ήταν 
αρκετά εμπορικό, για να το 
προβάλλει σε οποιοδήποτε 
δελτίο ειδήσεων ή ίσως τον 
ενοχλούσαν οι άνθρωποι που 
στήριζαν αυτήν την προσ-
πάθεια.

Παρ’ όλο που ΕΤ και ΕΡΤ3 

ήταν επισήμως χορηγοί επικοινωνίας.
Ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης είναι διακριτός και 

συγκεκριμένος και πρέπει να μένει μακριά από τέτοιες 
ιδιοτελείς πρακτικές.

Η δημόσια τηλεόραση έχει το ανθρώπινο δυναμικό, την 
τεχνογνωσία και τα τεχνικά μέσα, για να πρωτοστατεί σε 
τέτοιες πρωτοβουλίες.

Η ΠΟΣΕΑ όσον αφορά τις επικοινωνιακές της δράσεις, 
χρειάζεται βεβαίως την οικονομική υποστήριξη του 
Υπουργείου Υγείας, αλλά χρειάζεται εξίσου και την θεσμική 
του υποστήριξη, ώστε μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, 
να δημιουργήσουμε στα Μ.Μ.Ε. μία καμπάνια που θα 
εκπαιδεύει ενημερωμένους πολίτες και θα στοχεύει σε 
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες με την συμβολή και της 
Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής για ανθρώπους από 
5 μέχρι 105 ετών.

Σε μελέτη του Ανθρωπολόγου Richard Titmus αναφέρε-
ται το εξής παράδοξο: Η προσφερόμενη ποσότητα αίμα-
τος ήταν υψηλότερη σε χώρες, όπως η Βρετανία, όπου οι 
δότες δεν αμείβονται από ό,τι σε χώρες, όπου αμείβονται, 
όπως Ελβετία και Αμερική.

Γιατί οι άνθρωποι είναι λιγότερο πρόθυμοι να δωρίσουν 

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ. κύριος Καλφαγιάννης Παναγιώτης
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Χαιρετισμός της Γραμματέως Τύπου Δημοσίων 
& Διεθνών Σχέσεων της Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ., κας Μπρατάκου 

κατά την 7η Λαμπαδηδρομία στην Άρτα
«…Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε ανθρώπους οι 

οποίοι την αγάπη για τη ζωή την κάνουν πράξη.
Αυτή η φλόγα της 7ης Λαμπαδηδρομίας φωτίζει τον δρόμο μας 

με ελπίδα, ενώ τα μόνα που καταστρέφει είναι τον φόβο και την 
προκατάληψη.

Τα συνδικάτα οφείλουν να συμβάλλουν ενεργά και να υποστηρί-
ζουν δυναμικά τέτοιες προσπάθειες.

Οι εργαζόμενοι πέρα από το «συλλογικό», είμαστε «άτομα» με 
ανάγκες, προβλήματα και αδυναμίες, φθαρτοί εν τέλει!

Στην Ομοσπονδία μας λειτουργεί Τράπεζα Αίματος που φέτος 
συμπληρώνει τα 30 της χρόνια. Με τη συμμετοχή των συναδέλφων 
γίνεται όλο και μεγαλύτερη, ενώ πρόσφατα ξεκινήσαμε και τη 
συλλογή αιμοπεταλίων.

Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη διάδοση των αρχών 
της Αιμοδοσίας και της Δωρεάς Οργάνων είναι καθοριστικός για την 
καταπολέμηση της άγνοιας και της αδιαφορίας. Ειδικότερα η ΕΡΤ, σαν 
κρατικός φορέας πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς θα πρέπει 
να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να προάγει μελλοντικές και 
εκπαιδευτικές δράσεις.

Καμία προσπάθεια δεν είναι αρκετή γι’ αυτόν τον καλό αγώνα…»

Εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού
Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.)

Βάνα Μπρατάκου
Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Γ.Σ.Ε.Ε. (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος)

Γραμματέας Τύπου Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.

αίμα, όταν προσφέρεται χρήμα για αντάλλαγμα;
Γιατί απλά χάνεται η γοητεία της προσφοράς.
Σε αυτήν την λέξη “κλειδί” θα πρέπει να δουλέψουν τα 

Μ.Μ.Ε.
Η απλή παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών spots, 

που αφορούν την αιμοδοσία και έχουν προτρεπτικό 
χαρακτήρα, αποτελεί ένα μόνο βήμα σε ένα μακρύ 
ταξίδι.

Οι νεανικές και παιδικές εκπομπές, τα ραδιοφωνικά par-
ty, οι αγαπημένοι καλλιτέχνες και αθλητές, η παραγωγή 
ή μεταγλώττιση κινουμένων σχεδίων αποτελούν πεδία 
δράσης.

Η εκπαιδευτική τηλεόραση επιβάλλεται να αποκτήσει 
σύγχρονο πρόσωπο, να ενισχυθεί η δυνατότητα των 
παιδιών μας για την απόκτηση ωραίων βιωματικών 
εμπειριών.

Ενώ η ψηφιακή πολυκάναλη δημόσια τηλεόραση πρέπει 
ουσιαστικά να δεσμευτεί για την προώθηση τέτοιων 
αξιών.

Η δωρεά αίματος και η δωρεά οργάνων είναι 
αλληλένδετες και με την πρόληψη κατά των ναρκωτι-
κών, κατά της διάδοσης του AIDS, κατά της μέθης και 
των τροχαίων ατυχημάτων, που αποτελούν θλιβερούς 
αυξητικούς παράγοντες της ανάγκης για αίμα που 
αντιμετωπίζουμε στη χώρα.

Μπορούμε, λοιπόν, να προβάλλουμε την εθελοντική 
αιμοδοσία με έναν τέτοιο τρόπο, που να μην είναι μια 
ανιαρή φιλανθρωπική ιστορία…

Δεσμευόμαστε, ότι με όλες τις δυνάμεις μας σαν 
άνθρωποι, αλλά και από τη θεσμική μας θέση στο συνδι-
κάτο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, θα δουλέψουμε 
με την ΠΟΣΕΑ και τον Πρόεδρό της, κ. Χρήστο Πρωτό-
παπα, ώστε η φλόγα της εθελοντικής αιμοδοσίας να 
ζεστάνει κάθε ελληνικό σπίτι.

Πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ,
Καλφαγιάννης Παναγιώτης



Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 ο Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Περιφέρειας Σερβίων «Οι Άγιοι Ανάργυροι» 
εγκαινίασε τα νέα του γραφεία στο κέντρο της πόλης των 
Σερβίων. 

Ένα γραφείο που φιλοδοξεί να αποτελέσει στέκι της 
νεολαίας του Δήμου Σερβίων και χώρο ενημέρωσης και 
συνάθροισης των εθελοντών αιμοδοτών της ευρύτερης 
περιοχής. 

Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος 
Σερβίων κ. Δημοσθένης Κοκολιός, ο αντινομάρχης Κοζάνης 
κ. Ιωάννης Σόκουτης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών κ. 
Χρήστος Πρωτόπαπας, ο ταμίας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
κ. Χρήστος Δρούγγος, ο πολιτευτής και 
νομαρχιακός σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειος 
Κωνσταντόπουλος, το μέλος της Πανελλήνιας  
Ποδηλατικής Ομοσπονδίας κ. Πέτρος Παρμακλής, 
ο αντιδήμαρχος πολιτιστικών κ. Μιχάλης 
Παπαδόπουλος, η γενική γραμματέας του 
Εμπορικού Συλλόγου Σερβίων κ. Αναστασία 
Γεωργανάκη και εκπρόσωποι του Συλλόγου 
Γυναικών του Διευρυμένου Δήμου Σερβίων. 

Σημαντική και ιδιαίτερη η παρουσία πολλών 
φίλων και συνοδοιπόρων όλα αυτά τα χρόνια 
στην εθελοντική αιμοδοσία. Ο πρόεδρος του ΣΕΑ 
Κοζάνης κ. Θεόδωρος Τσαουσίδης και ο πρόεδρος 
του ΣΕΑ Καστοριάς κ. Κωνσταντίνος Ισαακίδης, 
πλήθος κόσμου, εθελοντών αιμοδοτών και φίλων 
του ΣΕΑ Σερβίων. 

Τον αγιασμό των εγκαινίων έκαναν οι ιερείς της 
πόλης μας πατήρ Γεώργιος Πιστόλας και πατήρ 
Κωνσταντίνος Θεοχάρης. 

Η παρουσία του προέδρου της ΠΟΣΕΑ στα 

εγκαίνια του Συλλόγου μας και η αναφορά του στο έργο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αλλά και στην ανάληψη 
από το ΣΕΑ Σερβίων της 24ης Αμφικτιονίας, μας γέμισε 
συγκίνηση και δύναμη για να συνεχίσουμε να προωθούμε 
το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και της προσφοράς 
στο συνάνθρωπο.

  Στο τέλος ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ιωάννης Βέκιος 
αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και όλους 
που βοήθησαν στα γραφεία, ανέφερε ότι θα αποτελεί το 
στέκι της Νεολαίας της περιοχής μας γιατί θα λειτουργεί 
καθημερινά και μέσα από αυτόν τον υπέροχο χώρο θα 
βγουν οι αυριανοί Εθελοντές Αιμοδότες.  

Το Δ.Σ.
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Εγκαίνια του νέου γραφείου του Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών Περιφέρειας Σερβίων «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Στιγμιότυπο από τον αγιασμό των 
γραφείων

“Δώσε και συ 
λίγο αίμα...

λίγο από τον
χρόνο σου...”
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Η Ιδέα ξεκίνησε το 1990. Πρωτοπόροι στην 
προσπάθεια ίδρυσης υπήρξαν το μέλος του 
Ερυθρού Σταυρού κα Πολυζώη Μαρία, η οποία 
σε συνεργασία με τον Πανεπιστημιακό κ. Παύλο 
Κυριακίδη και με την αμέριστη συμπαράσταση 
και συνδρομή και μερικών άλλων κατοίκων της 
Ανατολής, προχωρούν το 1991 στην Ίδρυση της 
Τράπεζας Αίματος της τότε Κοινότητας Ανατολής. 
Πρώτος Πρόεδρος ο Παύλος Κυριακίδης.

Σκοπός της κίνησης αυτής ήταν η ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω 
από το ζήτημα του Εθελοντισμού και κυρίως της 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας προς όφελος των κατοίκων 
της περιοχής.

Η πρώτη Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε τον 
Μάρτιο του 1991 και από τότε πραγματοποιούνται 
δυο τουλάχιστον Αιμοδοσίες το χρόνο.

Παρά τα πενιχρά μέσα, τις δυσκολίες και τις 
αντιξοότητες, η Τράπεζα Αίματος κατάφερε να 
εδραιωθεί και να σταθεί στα πόδια της. Έτσι για 
πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 
συμμετέχει και στην Αμφικτιονία.

Το Νοέμβριο του 2002 πρώτη αλλαγή ηγεσίας. 
Τον Παύλο Κυριακίδη διαδέχεται στην προεδρία ο 
Χρ. Καρβέλης, ο οποίος θα παραμείνει ως το 2008.

Όλο αυτό το διάστημα ο Σύλλογος αναλαμβάνει 
νέες πρωτοβουλίες και οργανώνει νέες εκδη-
λώσεις.

•Εγγραφή στην ΠΟΣΕΑ την Άνοιξη του 2004
•Διεξαγωγή για πρώτη φορά Λαμπαδηδρομίας 

στην περιοχή μας τον Σεπτέμβριο του 2005
Αποκορύφωμα η από κοινού ανάληψη και 

διοργάνωση με τον Σύλλογο Ελεούσας της 20ής 
Αμφικτιονίας, η οποία έλαβε χώρα στα Γιάννενα 
κατά το διάστημα 15-17/09/2006.

•Το 2005 συμμετείχαμε στο πρώτο Συνέδριο της 
ΠΟΣΕΑ στην Αθήνα και από τότε συμμετέχουμε 
κάθε χρόνο.

•Σεπτέμβρης 2008, μετά από νόμιμες διαδικα-
σίες έγινε μετεξέλιξη σε σύλλογο με την επωνυ-
μία Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολής 
«Ανατολή Ελπίδας».

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2008: Πρόεδρος Γιώργος Μανουσα-
ρίδης.

Το 2009 για πρώτη φορά 3 Αιμοδοσίες μέσα στη 
χρονιά, με στόχο την επόμενη χρονιά να φτάσουμε 
τις 4 (2010).

Μετά από επίπονη προσπάθεια πολλών ετών 
κατορθώσαμε να αποκτήσουμε την δική μας στέγη 
και αυτό χάρη στην προσφορά του αείμνηστου 
Γεωργίου Πτηνόπουλου και της οικογένειάς του. 

Συγκεκριμένα, τα εγκαίνια του νέου μας χώρου 
υλοποιήθηκαν την Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2009, 
στις 11.00 π.μ. και με την παρουσία του μας τίμησε 
και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α., κ. Πρωτόπαπας 
Χρήστος.

Σήμερα, ο Σύλλογός μας διαθέτει γύρω στα 300 
μέλη, ενεργά και μη, με απόθεμα φιαλών 280, ενώ 
συγχρόνως βοηθάει όλους τους συμπολίτες όπου 
και όταν παραστεί ανάγκη. Μόνο το 2009 δώσαμε 
90 φιάλες στους συμπολίτες μας.

Παρουσίαση και εγκαίνια του ΣΕΑ Ανατολής Ιωαννίνων 
«Ανατολή Ελπίδας»

Πλάνο από τον χώρο των νέων γραφείων του ΣΕΑ Ανατολής Ιωαννίνων

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. παραδίδει στον Πρόεδρο του ΣΕΑ Ανατολής 
Ιωαννίνων, κ. Μανουσαρίδη, μια εικόνα με τον Πολιούχο Άγιο της περιοχής

Τα μέλη του Συλλόγου και ανάμεσά τους ο Πρόεδρος και ο Ταμίας της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α.
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ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΣΕΑ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

Α/Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1 ΣΕΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΠΑΡΓΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

2 ΣΕΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ SCANNER-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

3 ΣΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.-FAX.

4 ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.-FAX.-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

5 ΣΕΑ & ΔΟΣ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.-FAX.-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

6 ΣΕΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΗ FAX

7 ΣΑΠΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΗ FAX

8 ΣΕΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΣΤΙΚΑΚΙ USB

9  ΣΕΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ   ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΣΤΙΣ 21-23 ΜΑΪΟΥ 2010 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ 6ο 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ & ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΕΑ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α, ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ.

 ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΚΑΙ 

Η 4η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ FIODS.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΣΕΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΗΣ FIODS, κ. NIELS MIKKELSEN, ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/05/2010 ΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ.

Ανασύνθεση ΔΣ 
Ομοσπονδίας

Ύστερα από παραίτηση 
του Ειδικού Γραμματέα 

του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

κ. Αθανασίου Βασίλειου, 
προέκυψε ανασύνθεση 

του ΔΣ και την θέση 
του Ειδικού Γραμματέα 
αναπλήρωσε ο κύριος 

Βέκιος Ιωάννης, πρόεδρος 
του ΣΕΑ περιφ. Σερβίων 
“ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ”.
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Η ελληνική αστυνομία είναι σώμα ασφαλείας, 
που έχει ως αποστoλή:

-Την εξασφάλιση διαβίωσης των πολιτών, 
που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας, 
γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.

-Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος 
και την προστασία του κράτους και του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της 
συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την 
άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής 
ασφάλειας.

Η κοινωνική πρόσφορα της ΕΛ.ΑΣ ως εκ 
του ρόλου της Αποστόλης που καλείται να 
επιτελέσει, είναι δεδομένη, πολύπλευρη 
και σημαντική, πλην όμως, αυτή δεν είναι 
ευρύτερα γνωστή στο κοινωνικό σύνολο, είτε 
διότι δεν προβάλλεται από τα Μ.Μ.Ε., είτε διότι 
όταν προβάλλεται, αυτό δεν γίνεται επαρκώς, 
η ακόμη διότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει ακόμη βρει 
τον καλύτερο τρόπο προβολής αυτής της 
πλευράς.

Από το βήμα αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να 
προβάλλω εκτενώς έναν από τους πολλούς 
και σημαντικούς πυλώνες της κοινωνικής 
προσφοράς της ΕΛ.ΑΣ., όπως είναι η εθελοντική 
αιμοδοσία του προσωπικού  της, που τόσο 
πολύ στηρίζει τα τελευταία χρόνια η πολιτική 
και η φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., από την οπτική 
γωνία και εμπειρία του εθελοντή αιμοδότη της 
τράπεζας αίματός της, όσο και της τράπεζας 
αίματος του ΣΕΑ Ξυλόκαστρου, πλέον των 25 
ετών. 

Τράπεζα αίματος

Οι τράπεζες αίματος της ελληνικής αστυνομίας 
λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
ή και σε άλλες πόλεις, εφόσον το απαιτούν οι 
υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι τράπεζες αυτές στεγάζονται σε στρατιωτικό 
ή πολιτικό νοσοκομείο της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης, η δε λειτουργία τους ελέγχεται 
από το διευθυντή της δ/νσης Υγειονομικού για 
την Αθήνα, ενώ για την Θεσσαλονίκη από τον 
διευθυντή του εκεί κρατικού ιατρείου.

Το αίμα είναι προϊόν εθελοντικής αιμοδοσίας 
του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας ή 
των ιδιωτών.

Αίμα χορηγείται στο εν ενεργεία προσωπικό, 
στους πολιτικούς υπάλληλους, στα μέλη της 
οικογένειας (σύζυγοι, γονείς των συζύγων 
και τέκνα) και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, 
στους συνταξιούχους του σώματος και στα 
μέλη των οικογενειών τους κατά τις παραπάνω 
διακρίσεις.

Η διαδικασία χορήγησης του αίματος καθο-
ρίζεται με διαταγή του αρχηγού. 

Αίμα επίσης χορηγείται και στους αδελφούς 
των εθελοντών αιμοδοτών της τράπεζας αίμα-
τος με την ίδια διαδικασία.

Εθελοντές αιμοδότες

Στους εθελοντές αιμοδότες χορηγείται: 

Α) τετραήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας κάθε 
φορά που προσφέρουν αίμα προς χρήση 

Η εθελοντική αιμοδοσία στην ελληνική αστυνομία
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των τραπεζών αίματος ΕΛ.ΑΣ. ή προς χρήση 
ασθενούς εν ενεργεία αστυνομικού ή πολιτικού 
υπάλληλου και λοιπών περιπτώσεων, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, 

Β) διήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας σε κάθε 
άλλη περίπτωση προσφοράς 
αίματος.

Οι ανωτέρω ειδικές άδειες 
χορηγούνται από τις υπηρεσίες 
με την προσκόμιση σε αυτές  της 
σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας, 
που χορηγούν στους αιμοδό-
τες τα αιμοληπτικά  κέντρα  ή 
τράπεζες  αίματος, η οποία 
πρωτοκολλείται στο φάκελο 
αδειών κάθε αιμοδότη. 

Οι εν λόγω άδειες αρχίζουν 
από την ημερομηνία αιμοδοσίας, 
ο χρόνος διάρκειας δε αυτών 
λογίζεται ως χρόνος ασθένειας και δεν 
επηρεάζει τους αιμοδότες αρνητικά στην 
εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (ως 
προαγωγές, αποδοχές).    

Βραβεύσεις

1. Την 26/4/1999 σε ειδική τελετή, που 
οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε για 

πρώτη φορά στο αμφιθέατρο του «Ιπποκράτει-
ου» νοσοκομείου, κληρώθηκαν και τιμήθηκαν 
αντιπροσωπευτικά 57 πολυαιμοδότες, εθελο-
ντές της ελληνικής αστυνομίας, από το 
1ο περιφερειακό κέντρο αιμοδοσίας του 
«Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου Αθηνών, επί 
συνόλου 1.477 πολυαιμοδώρων της ΕΛ.ΑΣ., για 
την πρόσφορα αίματος στην τράπεζά της από 
5-33 φορές.

2. Η διεύθυνση Υγειονομικού – Τράπεζα 
Αίματος της Ε.Λ.ΑΣ., κάθε χρόνο, ύστερα 

από πρόταση του διευθυντού της, απονέμει 
τιμητικούς επαίνους στους εθελοντές αιμο-
δότες, που υπηρετούν την ΕΛ.ΑΣ., τους 
οποίους υπογράφει ο εκάστοτε Αρχηγός της 
αστυνομίας. 

Επίσης απονέμει επαίνους και για την εξαί-

ρετη προσφορά στην τράπεζα της ΕΛ.ΑΣ., 
τους οποίους υπογράφει ο εκάστοτε Υπουργός 
Εσωτερικών.

3. Ας σημειωθεί, ότι με όλους τους παραπά-
νω επαίνους, έχει τιμηθεί και ο υπογράφων 

τα έτη 1998,1999 και 2003.

4. Επίσης, τα τελευταία χρόνια 
έχει καθιερωθεί από την 

ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., κατά τον 
εορτασμό του Άγιου Αρτέμιου 
(20 Οκτωβρίου), οι εθελοντές 
αιμοδότες αστυνομικοί, να προσ-
φέρουν προαιρετικά αίμα για την 
Τράπεζα Αίματος της Ε.Λ.ΑΣ./ ως 
και για μια κοινωνική ομάδα, π.χ., 
παιδιά που τραυματίστηκαν σε 
τροχαία ατυχήματα κλπ. 

Είναι η κρυφή σημαντική 
κοινωνική προσφορά της Ε.Λ.ΑΣ., που όσοι 
την υπηρετούν, βιώνουν καθημερινά και από 
πρώτο χέρι τι σημαίνει κοινωνική προσφορά 
στον συνάδελφο και στον πολίτη, δηλαδή 
να διαθέτουν λίγο χρόνο, προκειμένου να 
προσφέρουν το αίμα τους, σε αυτούς που 
το έχουν ανάγκη (κυρίως σε αυτούς που 
τραυματίζονται από τροχαία) και να μην 
αναγκάζεται η πατρίδα μας να εισαγάγει αίμα 
από το εξωτερικό, για να καλύψει τις ανάγκες 
της.

Βραχάτι, 8/12/2009

Ταξίαρχος Ε.Α. ΕΛ.ΑΣ.,
- Πρόεδρος Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας 

Μελών Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών

- Εθελοντής αιμοδότης της Τράπεζας 
Αίματος Ε.Λ.ΑΣ. και Τράπεζας Αίματος 

ΣΕΑ Ξυλόκαστρου 
«Οι Φίλοι της Ζωής»
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«Γιατί να μην οργανώσουμε και εμείς μία αιμοδοσία στην 
οποία να εμπλέξουμε τους συμπατριώτες μας που ζουν στο 
Μιλάνο;»... γεννήθηκε έτσι η ιδέα, σαν μία αίτηση πρόταση 
ανάμεσα στο Ελληνικής καταγωγής τεχνικό και ιατρικό 
προσωπικό του ΑΒΙΣ. 

Είναι πράγματι πολλοί οι Έλληνες που ζουν, σπουδάζουν 
και εργάζονται σ’ αυτήν την πόλη, αλλά και αυτοί που όπως 
άλλοι αγνοούν πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη σε αίμα στα 
νοσοκομεία του Μιλάνου.

Ο σκοπός μας ήταν (και θα είναι στο μέλλον) να πληρο-
φορήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπατριώτες 
μας με πολλαπλές πρωτοβουλίες. Γνωρίζουμε καλά μετά από 
πολλά χρόνια συνεργασίας με τον ΑΒΙΣ ότι οι λόγοι που δεν 
προσφέρει κάποιος αίμα είναι η «μη καλή» πληροφόρηση, ο 
φόβος της βελόνας, ο φόβος μήπως  προσβληθεί κάποιος 
από μία μόλυνση, η τεμπελιά. Σκοπός μας ήταν να μιλήσουμε 
για την εμπειρία μας τόσο σαν συνεργάτες του ΑΒΙΣ όσο 
και σαν αιμοδότες και να προσπαθήσουμε να ξεπεραστούν 
λανθασμένες απόψεις για την αιμοδοσία.       

Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να λειτουργούμε σαν 
μια μικρή “αλυσίδα” κλιμακούμενης πληροφόρησης: αν ο 
καθένας από εμάς είτε είναι αιμοδότης είτε όχι κατάφερε να 
εμπλέξει ένα άλλο πρόσωπο, είμαστε σίγουροι ότι ο αριθμός 
των αιμοδοτών θα ήταν πολύ υψηλός. 

Απευθυνθήκαμε στο Ελληνικό προξενείο, στο “Ελληνικό 
Κέντρο Πολιτισμού”, στην ορθόδοξη εκκλησία, και κυρίως σε 

φίλους, συναδέλφους και συγγενείς ζητώντας να διαδώσουν 
με την σειρά τους την έκκλησή μας για προσφορά αίματος. 

Αν και ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν ήταν 
μικρότερος από τις προσδοκίες μας, είμαστε ικανοποιημένοι 
από τον ενθουσιασμό εκείνων που ήρθαν την Κυριακή 10 
Μαΐου, από την θέλησή τους να μας βοηθήσουν σε αυτήν 
την πρωτοβουλία μας με πολλούς τρόπους, υποσχόμενος ο 
καθένας τους να προσπαθήσει να φέρει τουλάχιστον έναν 
ακόμα αιμοδότη.

Ευχαριστούμε την προεδρία και την διοίκηση του ΑΒΙΣ, τον 
δόκτορα Μπονιζόλι για την συνεργασία του στην διοργάνωση 
της αιμοδοσίας, την δόκτορα Φόντι για την προσφορά και 
τον ενθουσιασμό της, την πρόξενο κα Ναυσικά Βραΐλα (στην 
φωτογραφία αριστερά με τον πρόεδρο  ΑΒΙΣ Μιλάνου Ερμάνο 
Ποτσόνι) και το προσωπικό του ελληνικού Προξενείου, 
του “Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού”, τον ιερέα της Ελλη-
νορθόδοξης εκκλησίας, την ιδιοκτήτρια της ταβέρνας 
“Μύκονος” που πρόσφερε το γεύμα και κυρίως όλους αυτούς 
Έλληνες και μη που ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή μας και 
πρόσφεραν  αίμα.

  Αναδημοσίευση από το περιοδικό Avis & Milano 
(www.vismi.it). 

Μετάφραση Γεώργιος Μαρτίνης (Διευθυντής Κέντρου 
Αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης) 

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

Η ελληνική κοινότητα του Μιλάνου προσφέρει αίμα 
στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ιταλίας, 

ΑΒΙΣ (AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE)
Με την φροντίδα του  Ελληνικού Προσωπικού του AVIS του Μιλάνου

Όλοι μαζί, γιατροί, αιμοδότες και Έλληνες φίλοι στο κλείσιμο της ημέρας στην αίθουσα αναψυχής αιμοδοτών των εγκαταστάσεων 
του AVIS του Μιλάνου…
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Γνωστός κυρίως από την εξαίρετη δραστηριότητά του στην 
αιμοδοσία ο Λευτέρης Πολυκρέτης μας έδωσε αυτές τις 
ημέρες το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο: «Δύο καφέδες μέτριοι» 
(το πρώτο «Η σκυταλοδρομία της αγάπης» κυκλοφόρησε το 
2004). Και μας εξέπληξε. Γιατί μέσα από τις μικρές ιστορίες 
αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που εκτείνονται στις 150 σελίδες 
του βιβλίου του, αναβλύζει η δροσιά της αληθινής αγάπης. 
Μας εξέπληξε γιατί μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητας και 
στα σύννεφα της ιδιοτέλειας και του ατομισμού μας, εμείς που 
ξεχάσαμε την θεία εντολή «Αγαπάτε αλλήλους» αναρωτιόμαστε 
και προβληματιζόμαστε: Υπάρχουν ακόμα ωραίοι άνθρωποι; 
Άνθρωποι που δεν προσφέρουν συνειδητά στον συνάνθρωπο 
μόνο λίγες σταγόνες αίμα αλλά στην πράξη του μεταγγίζουν 
το υστέρημα ή το περίσσευμα της αγάπης που φωλιάζει 
στην ψυχή τους; Άνθρωποι που έχουν ως σήμα κατατεθέν 
όχι τη δόξα του πολιτικού ηγέτη ή τη φήμη του τηλεοπτικού 
αστέρα, όχι, όχι τον αέρα του πλούτου ή ακόμα και την αίγλη 
του διδακτορικού διπλώματος αλλά το χαμόγελο, το γλυκό 
χαμόγελο που σκορπίζεται στον πλησίον, στις δύσκολες ώρες 
του κυρίως, ως απαύγασμα της άδολης αγάπης.

Πράγματι. Πίνοντας δύο καφέδες με τον Λευτέρη Πολυκρέτη 
νιώθεις την χαρά της αγάπης, την ομορφιά των ανθρώπων και 
την αλήθεια της ζωής. 

Νοιώθεις ότι οι σελίδες που ξεφυλλίζεις δεν είναι καταγρα-
φές υποκειμενισμού με λογοτεχνικό περίβλημα αλλά φλέβες 
ζωής που διαπερνούν τον άνυδρο κόσμο μας και εμπειρίες, 
κομμάτια ζωής, ξεχωριστής πραγματικότητας που ξεπερνάει 
το εφήμερο. Είναι αποκάλυψη μιας ανεξερεύνητης πανδαι-
σίας ενός όμορφου κόσμου συνανθρώπων που ξεχειλίζει 
γνήσια ηδύτητα.

Ο Πολυκρέτης στις μικρές ιστορίες αγάπης που διηγείται 
καταφέρνει να μεταστοιχειώσει την πραγματικότητα της 
καθημερινότητας σε έκφραση καταξιωμένης ζωής. Παρόλο 
που απεικονίζει ρεαλιστικά πρόσωπα, εμπειρίες και γεγονότα, 
διεισδύει στο βάθος και στην ουσία που ενυπάρχει στον 
φαινομενικό κόσμο. Ανατέμνει ανθρώπινους χαρακτήρες, 
ψηλαφίζει τη ζωή στις πιο ευαίσθητες πτυχές της, δίνει έκφρα-
ση στην ανθρώπινη μοιραία τραγικότητα, στην απόγνωση, 
στον πόνο, στον φόβο μα και στην χαρά, στον ενθουσιασμό, 
στην αγάπη, στο χρέος. Και το χρέος το βλέπει σαν πλησμονή 
ζωής που γεννιέται φυσικά και αβίαστα από την συναίσθηση 
της δύναμης της αγάπης.

Πέτυχε ο συγγραφέας με τις όμορφες σύντομες ιστορίες 
του, να μας οδηγήσει στο φως που κρύβεται πίσω από την 
φθαρμένη εικόνα της ζωής που βλέπουν τα μάτια μας. Μας 
ανάγκασε να αναζητήσουμε το ωραίο της ζωής ενεργοποιώντας 
μέσα μας την έμφυτη ικανότητα να το αντιλαμβανόμαστε και 
καλλιεργώντας μας την συνείδηση της ομορφιάς της. 

Έτσι βρήκαμε, ότι μια πράξη αγάπης γεννιέται γιατί μπορούμε 
στα δύσκολα, γιατί ξεχειλίζει μια δύναμη μέσα μας και δεν 
μπορεί η ψυχή να κρατηθεί από την ορμή που αναπηδάει μέσα 
της και γίνεται άθλος αρετής που λούζεται από το εξωτικό 
φως των ουρανών. 

Πέτυχε ο συγγραφέας να βρούνε τα αληθινά πρόσωπα 
των ανθρώπων της διπλανής πόρτας, της γειτονιάς μας, της 
πόλης μας: Ο Σταύρος, ο Μάκης, ο Νίκος, η Στέλλα, η Πόπη, ο 
Κώστας, ο Μάριος δεν είναι πια οι ξένοι ή οι φίλοι, οι γνωστοί, οι 

συνεργάτες, οι καταστηματάρχες ή οι πελάτες, οι συμπολίτες, 
οι αριθμοί ταυτότητας, αλλά τα πρόσωπα που δεν έχουμε 
ανακαλύψει, τα πρόσωπα με τις ανθρώπινες διαστάσεις τους 
σε όλο τους το μεγαλείο και δεν έχει σημασία αν η σκληρή και 
ψυχρή μοίρα σβήνει με ένα φύσημα, σαν κερί, τη βιολογική 
μας παρουσία. Πέτυχε ο συγγραφέας να φτάνει ο αναγνώστης 
στην θέαση του συνανθρώπου και να λυτρώνεται από την 
κατοχή του φόβου, γιατί στο πρόσωπό του θεάται την Πνοή 
του Θεού, έναν άλλον Πανάγιο Τάφο που είναι η μυροβόλα 
ψυχή.

Και εδώ είναι ο Άνθρωπος. Η αγάπη είναι εδώ, γράφει ο 
Πολυκρέτης και ζει μέσα μας και παλεύει και νικά. Και έχει 
δίκιο απόλυτα: Και όταν δίνεις αίμα, και όταν πίνεις καφέ μαζί 
του. Γιατί ζώντας με την Αγάπη, αγγίζεις το κράσπεδο της 
απροσμέτρητης μεγαλοσύνης του Θεού.

Αγαπητική αιμοδοσία: Οι «Δύο καφέδες μέτριοι» 
του Λ. Πολυκρέτη
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 15-12-2009

Του Φώτη Δημητρόπολου, Φιλολόγου
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Στην  πόλη Koge της Δανίας, μισή ώρα νότια της Κοπεγχάγης, 
έλαβε χώρα το 1ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Νέων Εθελοντών 
αιμοδοτών από τις 20 έως τις 23 Αυγούστου 2009. 

Φιλοξενηθήκαμε  στους χώρους ενός “youth hostel”, ενός 
ξενοδοχείου για νέους ταξιδευτές.

Η έναρξη του συνεδρίου έγινε την Πέμπτη 20/08/2009 
το απόγευμα με την παρουσίαση των αντιπροσωπειών κάθε 
χώρας. Ακολούθησε το καθιερωμένο “market,” στο οποίο κάθε 
χώρα παρουσιάζει και μοιράζει στις υπόλοιπες το προωθητικό 
και διαφημιστικό της υλικό, όπως επίσης εδέσματα και ποτά. 
Η ελληνική αποστολή έδειξε από την αρχή την όρεξή της για 
δουλειά. Ήδη από νωρίς το απόγευμα το τραπεζάκι μας ήταν 
έτοιμο και δουλεύαμε τις λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα ήταν 
να καλεστούμε για φωτογράφηση σε τοπικό περιοδικό.  

Η διαδικασία ξεκίνησε περίπου στις 8 το απόγευμα, όπου μας 
καλωσόρισαν  ο Πρόεδρος της Δανέζικης Ομοσπονδίας κος 
Valdemar Riis Sοndergaard, ο Πρόεδρος της FIODS κος Niels 
Mikkelsen, ο υπεύθυνος για τη διοργάνωση του συνεδρίου 
Mikkel Andersen και η τριμελής επιτροπή της I.Y.C.. Αμέσως 
μετά παρουσιάστηκαν οι αντιπροσωπείες των χωρών. Αυτές 
ήταν: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Κροατία, Μαρόκο, Ουγγαρία, 
Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Ιταλία, Δανία, Κουβέιτ, Μάλτα, 
Σκόπια, Νορβηγία, Ρωσία, Λευκορωσία, Σλοβενία, Γαλλία, 

Κόσσοβο, Βραζιλία, Ισλανδία και φυσικά Ελλάδα. Θέλοντας να 
πρωτοτυπήσουμε, αλλά παράλληλα να μεταφέρουμε το κλίμα 
που επικρατεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή στη χώρα μας, κάναμε 
μία αναπαράσταση της Λαμπαδηδρομίας των εθελοντών 
αιμοδοτών. Παίρνοντας τα ονόματα πόλεων της Ελλάδος 
κάναμε την αφή, ανάψαμε τη δάδα, που μεταφέραμε από τη 
χώρα μας, και στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην αίθουσα, και σε 
όλη την Ελλάδα. Μετά από την παρουσίασή μας, η δάδα άναβε 
κάθε βράδυ στον προαύλιο χώρο όπου μαζευόμασταν. 

Τα 6 “workshop” – παρουσιάσεις που έγιναν στο συνέδριο 
ήταν πολύ ενδιαφέροντα και απαιτούσαν την ουσιαστική 
συμμετοχή των νέων συνέδρων. 
1.Όλα όσα πρέπει να ξέρεις και όλα όσα μπορείς να πεις. 

Στο πρώτο αυτό εργαστήριο μοιράστηκαν ερωτηματολόγια 
σε κάθε αντιπροσωπεία, τα οποία είχαν ερωτήσεις οι οποίες θα 
κατηύθυναν την παρουσίαση της κατάστασης της εθελοντικής 
αιμοδοσίας σε κάθε χώρα. Δόθηκε χρόνος, για να απαντήσει 
η κάθε αντιπροσωπεία τις ερωτήσεις και να προετοιμάσει την 
παρουσίασή της.

Με την επιφύλαξη της ακρίβειας των δεδομένων που μας 
έδωσε κάθε χώρα καταρτίστηκε ο παρακάτω συγκριτικός 
πίνακας που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου και τις απαντήσεις της κάθε χώρας. 

1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών 
της International Youth Committee (I.Y.C.) 

Η συμμετοχή της  Ελληνικής Αποστολής

Malta 8000 ναι όχι όχι ναι 1 όχι

Lithuania 90000 ναι ναι όχι όχι 200 όχι

Armenia 160000 ναι ναι όχι όχι 100 Club 25

Croatia 92000 ναι ναι όχι ναι όχι όχι

FYROM 52000 ναι ναι  όχι ναι 10 Club 25

France 2300000 ναι ναι ναι ναι ναι  ναι

Morocco 125000 ναι όχι ναι ναι ναι - λίγους όχι

Denmark 230000 όχι ναι όχι ναι 200 ναι

Russia 1,4% of total ναι όχι ναι όχι 1315 Club 25

 population

Hungary 450000 ναι ναι όχι ναι 20000 ναι

Italy 1600000 ναι ναι όχι ναι ναι  ναι

Όχιrway 60000 όχι ναι sometimes ναι 60 ναι

Azerbaijan 30000 ναι ναι όχι ναι 300 Club 25

Greece  350000 ναι όχι ναι ναι 150 ναι

Kuwait 45000 ναι ναι sometimes ναι  όχι

Latvia 44619 ναι ναι όχι ναι 1 όχι

Romania 380000 ναι όχι ναι όχι 20 όχι

Iceland 20000 όχι ναι όχι ναι όχι όχι

Kosova 25000 όχι όχι όχι ναι ναι - λίγους όχι

Πόσοι οι 
εθελοντές 
αιμοδότες; 

(κατά 
προσέγγιση)

Αποδέχεστε 
για 

αιμοδοσία 
όσους 

αιμοδοτούν 
για πρώτη 

φορά;

Είναι η χώρα 
σας αυτάρκης 

σε αίμα;

Εισάγετε 
αίμα ή 

προϊόντα 
αίματος;

Αποδέχεστε 
μόνο 

εθελοντικά 
προσφερόμενο 

αίμα;

Έχετε 
νέους 

εθελοντές 
αιμοδότες; 

Αν ναι, 
πόσους;

Is there a 
National 

Youth Group?
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2. Πώς να προσελκύσουμε μετανάστες ώστε να γίνουν 
εθελοντές αιμοδότες

Σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο συζητήθηκαν 
τρόποι για το πώς να μπορέσουμε να “πείσουμε” τις κοινωνικές 
ομάδες των μεταναστών να αιμοδοτήσουν. Είναι γεγονός, ότι 
οι άνθρωποι αυτών των ομάδων ζώντας μέσα σε μία χώρα θα 
χρειαστούν κάποια στιγμή μετάγγιση αίματος.

Θα πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένα βήματα προς 
αυτόν το σκοπό:

•Εντοπισμός των ομάδων αυτών και των ιδιαίτερων χαρακ-
τηριστικών τους (θρησκεία, προκαταλήψεις, δημογραφικά 
χαρακτηριστικά, γλώσσα επικοινωνίας).

•Επαφή και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους 
επικεφαλής των ομάδων – ενημέρωση για το πρόβλημα.

•Ενημέρωση με φυλλάδια στη δική τους γλώσσα.
•Ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο ώστε να μην 

αισθάνονται απομονωμένοι.

3. Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη 2010: 
Οι Νέοι Εθελοντές Αιμοδότες στον κόσμο

Το εργαστήριο αυτό ήταν ένα από τα πιο καθοριστικά για 
τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για την Παγκόσμια 
Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη 2010, 
η οποία είναι αφιερωμένη στους 
νέους εθελοντές αιμοδότες. Οι νέοι 
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 10 
πολυεθνικές ομάδες και ετοίμασαν 
προτάσεις για κοινές εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιούνταν εκείνη τη μέρα. 

Όλες οι προτάσεις ήταν ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες, κάποιες συνδεδεμένες 
με το επερχόμενο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που 
συμπίπτει ημερολογιακά με την 
Παγκόσμια Γιορτή των Εθελοντών 
αιμοδοτών ενώ αρκετές ήταν οι 
προτάσεις που ήταν επηρεασμένες από 
την παρουσίαση που έκανε η ελληνική 
αποστολή για την Λαμπαδηδρομία των 
Εθελοντών Αιμοδοτών.

Οι νέοι στο τέλος ψήφισαν την 
πρόταση – εκδήλωση που τους άρεσε 
περισσότερο να πραγματοποιηθεί, η 
οποία προέβλεπε στις 14 Ιουνίου του 
2010 σε κάθε χώρα του κόσμου να 
μαζευτούν οι αιμοδότες και οι φίλοι 

οι οποίοι φορώντας κάτι κόκκινο να 
σχηματίσουν μεγάλες σταγόνες αίματος 
που θα φωτογραφηθούν από ψηλά.

Η πρόταση αυτή έγινε ήδη αποδεκτή 
από τους διοργανωτές των εκδηλώσεων 
της παγκόσμιας ημέρας του εθελοντή 
αιμοδότη. 

4. Η προσέλκυση εθελοντών 
αιμοδοτών και η διατήρησή τους ως 

τακτικούς εθελοντές αιμοδότες 

Ένα εργαστήριο για νέους που 
είχαν την πρώτη τους επαφή με την 
προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών. Οι 
συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τις 
έννοιες της προσέλκυσης, τους λόγους 
και τους τρόπους. 

Έμαθαν τα βήματα που χρειάζεται 
να κάνουν για τη δημιουργία μίας 
επιτυχημένης καμπάνιας προσέλκυσης 
εθελοντών αιμοδοτών και συζήτησαν 
τους παράγοντες οι οποίοι δρουν 
καθοριστικά ή αποτρεπτικά στη μετα-

τροπή ενός αιμοδότη σε εθελοντή αιμοδότη. Τέλος, για την 
καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παραγόντων, χωρίστηκαν 
σε ομάδες και έπαιξαν ένα παιχνίδι ρόλων με σενάρια που 
παρουσίαζαν ιδιόρρυθμες καταστάσεις κατά την αιμοληψία και 
αντιμετώπισή τους.

5. Πώς μπορούν να συμμετέχουν οι νέοι αφού έχουν 
περάσει την ηλικία των 30;

Μετά το πέρας των 30 χρόνων ζωής του ο νέος δεν μπορεί 
πλέον να συμμετέχει στις δράσεις της I.Y.C.. Παρόλα αυτά όμως 
έχει αρκετή εμπειρία η οποία δεν πρέπει να πάει χαμένη. 

Η συζήτηση έγινε με στόχο να προσδιοριστεί ο ρόλος 
αυτών των ατόμων μέσα στην Ομοσπονδία. Ενδεικτικά τα 
συμπεράσματα της συζήτησης είναι τα εξής: 

1. Κανείς δεν περισσεύει στην εθελοντική αιμοδοσία.
2. Καθένας θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να προσφέρει ό,τι 

μπορεί.
3. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά η 

εμπειρία των ατόμων πάνω των 30.
4. Είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν ως μαγιά ανανέωσης. 
5. Εκπαίδευση. Εκπαίδευση. Εκπαίδευση, τόσο για τους 

νεότερους όσο και για όσους είναι πάνω των 30 για να 
μπορέσουν να μεταφέρουν της εμπειρία τους όσο καλύτερα 

Η Ελληνική Αποστολή

Ο χώρος των αιμοληψιών
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μπορούν. 

6. Πώς να δημιουργήσεις έναν 
οργανισμό εθελοντικής αιμοδοσίας 

και γιατί

Σε αυτή την τελευταία εισήγηση ο 
πρόεδρος της F.I.O.D.S. κος Mikkelsen 
μας ανέλυσε τα εξής θέματα:¨

1. Οι λόγοι για τη δημιουργία ενός 
οργανισμού και τα βήματα που πρέπει 
να ακολουθηθούν.

2. Οι νομικές διαφορές μεταξύ 
των εθελοντών αιμοδοτών και των 
αιμοδοτών επί πληρωμή.

3. Βιωσιμότητα του οργανισμού, 
διατήρηση και αύξηση των εθελοντών 
αιμοδοτών.

4. Προσφερόμενες υπηρεσίες κατά 
την εθελοντική αιμοδοσία.

5. Σωστή ενημέρωση των εθελοντών 
αιμοδοτών.

6. Μάρκετινγκ για την εθελοντική 
αιμοδοσία.

Το  Σάββατο το πρωί πραγματοποιήθη-
κε και η συνάντηση των αντιπροσώπων 
των μελών της I.Y.C.. 

Πρώτο θέμα της συνάντησης ήταν η αντικατάσταση  της 
γραμματέως της I.Y.C. Leticia Ferreira η οποία παραιτήθηκε. 

Δεύτερο θέμα της συνάντησης ήταν ο απολογισμός  της 
περιόδου 2008 – 2009. 

Τέλος, ακολούθησε ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων 
της περιόδου 2009 – 2010.

Το  τετραήμερο του προγράμματος  περιελάμβανε  δύο 
ταξίδια - ξεναγήσεις. Το πρώτο ταξίδι έγινε την Παρασκευή το 
πρωί στην πρωτεύουσα της Δανίας, Κοπεγχάγη. Πρώτος μας 
σταθμός το Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης όπου στεγάζεται 
και το μεγαλύτερο Κέντρο Αιμοδοσίας της χώρας και έπειτα 
ξεναγηθήκαμε στους χώρους επεξεργασίας και αποθήκευσης 
του αίματος και των παραγώγων του. Επίσης επισκεφτήκαμε 
το κέντρο αιμοληψίας του νοσοκομείου. Τα εργαστήριά τους 
φάνηκαν προσεγμένα και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν, 
απ’ ό,τι μας είπαν, τελευταίας τεχνολογίας. 

Η ξενάγηση συνεχίστηκε στην πόλη της  Κοπεγχάγης και 
φωτογραφηθήκαμε στην περίφημη Μικρή Γοργόνα, στο  
κάστρο και σε λοιπά αξιοθέατα. Το μεσημέρι πήγαμε βόλτα 

με το καράβι στα κανάλια και στο λιμάνι της Κοπεγχάγης, ενώ 
στο τέλος της ξενάγησης επισκεφτήκαμε μία Κινητή Μονάδα 
Αιμοδοσίας την οποία φέρανε στην πόλη για αυτόν τον σκοπό. 
Ένα πραγματικά τεράστιο φορτηγό στο οποίο μπορούσαν να 
αιμοδοτήσουν μέχρι και 6 άτομα ταυτόχρονα. Πραγματικό 
εργαλείο για τις απομακρυσμένες περιοχές. Ξεκινώντας 
από το πρωί επιστρέψαμε στο χώρο του συνεδρίου νωρίς το 
απόγευμα. 

Η δεύτερη ξενάγηση, μικρότερη σε διάρκεια, έγινε το 
Σάββατο το πρωί και ήταν η γνωριμία μας με την πόλη που  μας 
φιλοξενούσε η οποία είχε να επιδείξει αρκετά ιστορικά κτίρια 
που μαρτυρούσαν την ύπαρξή της εδώ και αρκετούς αιώνες. 

Η οργάνωση του συνεδρίου ήταν άψογη  σε κάθε επίπεδο. 
Ο συνεδριακός χώρος ιδιαίτερα καλός και μακριά από κέντρα 
πόλεων, πράγμα που βοήθησε ιδιαίτερα στη σύσφιξη των 
σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Υλικοτεχνικά παρείχαν 
τα βασικά, φορητό υπολογιστή – προβολέα, χωρίς μικροφωνική 
εγκατάσταση και μεταφραστές αν και δεν υπήρχε η ανάγκη για 
κάτι τέτοιο.  

Άφησα τελευταίο τον σχολιασμό της ελληνικής αποστολής 
στο Συνέδριο, για την οποία δεν υπάρχουν λόγια να εκφραστεί 

κανείς. Πραγματικά μπορούμε να 
πούμε ότι κάθε επόμενη ομάδα που 
στέλνουμε στα παγκόσμια φόρα είναι 
καλύτερη από την προηγούμενη. Η 
Σταυρούλα Ντάραμπα από τον Σ.Ε.Α. 
Σερβίων, η Βασιλική Φουσέκη από τον 
Σ.Ε.Α. Άμφισσας, ο Ραφαήλ Τζιλαβιάν 
από τον Σ.Ε.Α. Ξάνθης, ο Λουκάς 
Λεοντόπουλος από τον Σ.Ε.Α. Ιτέας, 
ο Κώστας Μπονάτσος από τον Σ.Ε.Α. 
Ξυλοκάστρου, ο Ιωάννης Χαμουζάς 
από τον Σ.Ε.Α. Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, 
ο Αποστόλης Νικολόπουλος από 
τον Σ.Ε.Α. Ξυλοκάστρου, ο Κώστας 
Χατζησάββας από τον Σ.Ε.Α. Ρόδου και 
ο Αντώνης Καρανικόλας από τον Σ.Ε.Α. 
Καρπάθου αποτελούσαν την ελληνική 
αποστολή. Θέλω να τους ευχαριστήσω 
για την τόσο ενεργή συμμετοχή και για 
την πολύ καλή εικόνα της ελληνικής 
αποστολής στο συνέδριο. Η συνεργασία 
μας ήταν καθόλα άψογη. 

Με τιμή 
Δρούγγος  Μιχάλης

Πρόεδρος  Π.Ε.Ν.Ε.Α. 

Πλάνα από τις εργασίες του Συνεδρίου

Τα ‘markets’ των αποστολών
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Νέοι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών
 που έγιναν μέλη μας το έτος 2009

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος Πατήματος Χαλανδρίου “Η ΕΛΠΙΔΑ”

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων “Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”

Αχαϊκός Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος “ Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ”

Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος “ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ”

Σύλλογος Φίλων Ι. Μονής Προσηλίου Φωκίδας “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΤΡΙΒΟΛΟΥ”

Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθηνών 

Δήμος Σκάλας Λακωνίας - Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών Σκάλας Λακωνίας “ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ”

Δήμος Κορινθίων - Δημοτική Τράπεζα Αίματος

Δήμος Σικυωνίων  - Δημοτική Τράπεζα Αίματος

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Άδενδρου Δ. Χαλκηδόνας

Φιλόπτωχο Ταμείο Αγίου Σπυρίδωνα Ελασσόνας

Πολιτιστικός Σύλλογος Εξαμιλίων Κορινθίας

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Π. Μυλότοπου “ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ” Γιαννιτσών

Σύλλογοι που διαγράφηκαν από μέλη της ΠΟΣΕΑ, 
διότι δεν ανταποκρίνονταν στις καταστατικές υποχρεώσεις 

της ΠΟΣΕΑ
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καμάρων Αιγιαλείας

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μεσοποταμίας Καστοριάς

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ηρακλείου Κρήτης

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών “Δότης” Νίκαιας Αττικής



Η νέα Υπουργός Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
- Π.Ο.Σ.Ε.Α. καλωσορίζει την 
Υπουργό και την Υφυπουργό Υγείας 
και αναμένει συνάντηση με τη νέα 
ηγεσία, προκειμένου να συζητη-
θούν ζητήματα που αφορούν στο 
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), 
στην ανάπτυξη της εθελοντικής 
αιμοδοσίας στη χώρα μας, αλλά και 
στο πολύ σημαντικό πρόβλημα με 
το πλάσμα του αίματος.

Ελπίζουμε σε μια στενή και 
έμπρακτη συνεργασία με το 
Υπουργείο, τόσο με την Ομοσπον-
δία, όσο και με τους Συλλόγους - 
μέλη μας.

Η Νέα Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η νέα Υφυπουργός Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

κ. Φωτεινή (Φώφη) Γεννηματά

48

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ‘ΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ’

ΤΡΑΓΙΚΑ ΛΑΘΗ, ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ;

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...


