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Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε 
το 6ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας ενώ 
τα συμπεράσματα 

που προήλθαν 
από τις εργασίες ήταν 

πολύ σημαντικά 
για την συνέχεια 

τόσο του έργου μας 
όσο και της δράσης μας

Το 3ο Πανελλήνιο Νέων 
Εθελοντών Αιμοδοτών 

πραγματοποιήθηκε 
στην Άμφισσα 19-21 
Μαρτίου 2010 και η 

συμμετοχή των Νέων 
ήταν πολύ μεγάλη
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Αγαπητοί 
μου,

Σας εύχο-
μαι ολόψυχα 

να είσαστε καλά και να περά-
σετε ένα ωραίο καλοκαίρι.

Είμαι βέβαιος πως οι αλλα-
γές που συντελούνται στη 
χώρα μας και με τον τρόπο 
που γίνονται, δεν θα μας 
αναγκάσουν να υποστεί-
λουμε τα ιδεώδη, τα οποία 
υπηρετούμε πολλά χρόνια.

Κυβερνητικοί παράγοντες 
επικαλούνται τους κοινωνι-
κούς εταίρους και το διάλο-
γο, τον οποίο πρέπει να 
κάνουν μαζί τους, γιατί 
επιβάλλεται σε μια τέτοια 
περίοδο, που διανύει η χώρα 
μας, να επιτευχθεί η αποδοχή 
των αλλαγών, που επιβάλλο-
νται με τον έναν ή τον άλλον 

τρόπο.
Αγαπητοί μου,
Πριν λίγο καιρό τελείωσε το 

Συνέδριο μας. Το 6ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο της Ομοσπον-
δία μας με τη συμμετοχή 
αρκετών Συλλόγων-μελών 
μας και με σημαντικά αποτε-
λέσματα.

Η Γενική μας Συνέλευ-
ση εξέλεξε νέο Διοικητι-
κό Συμβούλιο, το οποίο θα 
πορευτεί με την ίδια τόλμη 
και αποφασιστικότητα που 
διέκρινε και το προηγούμε-
νο και πάντα με γνώμονα την 
επίτευξη του στόχου μας για 
αυτάρκεια Αίματος.

Επίσης ενέκρινε ομόφω-
να το ψήφισμα σχετικά με τη 
στοχοποίηση της Ομοσπονδί-
ας μας από μερίδα του τύπου 
και βουλευτή, απάντηση σε 
όσους εξυπηρετούν δόλια 
συμφέροντα και θέλουν 
το κίνημα της Αιμοδοσί-
ας έρμαιο συμφερόντων και 
αδιαφανών διαδικασιών.

Στη συνέχεια θα διαβάσετε 
περισσότερα στις σελίδες της 
εφημερίδας μας.

Και φέτος οι Σύλλογοι μας 
γιόρτασαν την Παγκόσμια 
Ημέρα του Εθελοντή Αιμο-
δότη από τις 12 έως τις 14 
Ιουνίου σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα με 
ελλείψεις υλικών σε όλα 
σχεδόν τα νοσοκομεία και 
κατά συνέπεια ελλείψεις και 
στα τμήματα Αιμοδοσιών, με 
αποτέλεσμα Αιμοδοσίες να 
ακυρώνονται και σε πείσμα 
των καιρών κάναμε άλλη μια 
φορά αισθητή την παρουσία 

μας και διαδώσαμε το μήνυ-
μα της ανθρωπιάς, το μήνυμα 
Δώστε Αίμα-Δώστε Ζωή.

Στις 7 Αυγούστου ξεκινά και 
η Λαμπαδηδρομία μας. 

Φέτος, σε συνεργασία με 
την Ελληνική Ομοσπονδία 
Θαλασσαιμίας και τον Δήμο 
Αθηναίων «Τεχνόπολις», στον 
Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος στην 
Αθήνα θα ανάψει η Φλόγα 
της Αγάπης των Εθελοντών 
Αιμοδοτών και από τις 8 
Αυγούστου θα ξεκινήσει το 
ταξίδι της για όλη τη χώρα.

Θέλω σε αυτό το σημείο να 
σας υπενθυμίσω πως φέτος, 
ακόμα περισσότερο από τα 
προηγούμενα χρόνια, πρέπει 
και επιβάλλεται να στηρίξετε 
τη Λαχειοφόρο μας.

Είναι ένα μέσω εξοικονόμη-
σης πόρων όχι μόνο για την 
Ομοσπονδία μας αλλά και για 
όλους τους Συλλόγους μας 
και όπως διαφαίνεται και ο 
μόνος τρόπος. Μην περιμένε-
τε βοήθεια από κανέναν. 

Αγαπητοί μου δεν θέλω να 
σας κουράσω.

Θέλω να έχετε εμπιστοσύνη 
στο νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο της Ομοσπονδία μας, που 
έχει τον ίδιο ζήλο και αγάπη 
στο θεσμό που υπηρετούμε 
και θα συνεχίσει την αδιάκο-
πη προσπάθεια μας. Να μην 
αποπροσανατολίζεστε από 
όλα αυτά που ίσως ακούτε 
και διαβάζεται και να μείνε-
τε προσηλωμένοι στους 
στόχους μας.

Σας ευχαριστώ
Χρήστος Ε. Πρωτόπαπας
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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, Βασί-
λειος Στ. Αθανασίου, Χρήστος Μιχ. Δρούγγος, 

Απόστολος Κων. Πανταζώνας, Κωνσταντίνος Δημ. Πανέ-
τας, 

Μιχαήλ Κων. Χαρτοφύλης
Διοικητικό Συμβούλιο:

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

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

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

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

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

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

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

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

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.
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Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»
Το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 6:30 μ.μ. στο θέατρο 

«Άγγελος Σικελιανός» (περιοχή Σύθα) πραγματοποιήθηκε η 
καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Συλλόγου μας.

Στην εκδήλωση τραγούδησε Παραδοσιακά-Δημοτικά 
τραγούδια και έψαλε Βυζαντινούς Εκκλησιαστικούς Ύμνους 
των Χριστουγέννων, η νεοϊδρυθείσα χορωδία του Συλλόγου 
μας, υπό τη διεύθυνση του Χοράρχη, Μουσικοδιδασκάλου και 
Πρωτοψάλτη κ. Ξένου Παναγιώτη. 

Το βράδυ της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η χοροεσπε-
ρίδα του Συλλόγου μας στην οποία βραβεύτηκαν η νεότε-
ρη Εθελόντρια Αιμοδότρια του Συλλόγου μας για το 2009 κα. 
Παναγιώτα Γ. Λυμπεροπούλου, ετών δέκα εννέα, η δημοσιο-
γράφος κα. Μαίρη Π. Νικολοπούλου για την δημοσιογραφι-
κή προβολή του Συλλόγου μας και την συμβολή της στο να 
γίνουν όλα τα μέλη της οικογένειάς της Εθελοντές Αιμοδό-
τες, ο κ Γεώργιος Β. Γεωργόπουλος  για την δημοσιογραφι-
κή προβολή των εκδηλώσεων και την εν γένει προσφορά του 
προς το Σύλλογό μας και ο κ. Βασίλειος Δ. Δούρος, ο μεγά-
λος χορηγός της 7ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελο-
ντών Αιμοδοτών. 

Ο Σύλλογός μας συγκέντρωσε 612 μονάδες Αίματος το 
2009, αριθμός ικανοποιητικός στην μεγάλη προσπάθεια που 
καταβάλλουμε, ώστε η χώρα μας να καταστεί αυτάρκης σε 
Εθελοντικά προσφερόμενο Αίμα.

Για το 2010 έχουμε προγραμματίσει οκτώ αιμοδοσίες, οι 
δύο εκ των οποίων θα πραγματοποιηθούν 13 & 16 Ιουνίου 
2010, αφιερωμένες στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμο-
δότη.

Από το πρωί της 13ης Ιουνίου θα διεξάγεται Αιμοληψία 
στα γραφεία του Συλλόγου μας, Αγίου Βλασίου 20 και το 
βράδυ της ίδιας μέρας θα ακολουθήσει ο καθιερωμένος 
εορτασμός με χορό, ποτό και φαγητό για όλους τους Εθελο-
ντές Αιμοδότες μας στην πλατεία Αγίου Βλασίου Ξυλοκά-
στρου, αποτίοντας έτσι φόρο τιμής στον άγνωστο Εθελο-
ντή Αιμοδότη, ο οποίος δίνει το Αίμα του για τον άγνωστο 
πάσχοντα συνάνθρωπο.  

Ο Πρόεδρος Χρήστος 
Εμ. Πρωτόπαπας        

Η Γενική Γραμματέας
Μαρία Χρ. Κοντογιάννη

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. βραβεύει την αδελφή του κ. 
Δούρου Βασιλείου (μεγάλου Χορηγού της 7ης Πανελλήνιας 

Λαμπαδηδρομίας), Πέννυ Δούρου, η οποία τον εκπροσώπησε στην 
εκδήλωση

Η νεότερη αιμοδότρια του ΣΕΑ Ξυλοκάστρου, Παναγιώτα 
Λυμπεροπούλου, βραβεύεται απο τον Δήμαρχο Ξυλοκάστρου, κ. 

Αντώνιο Κλαδούχο

Εκδηλώσεις Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για το Νέο Ετος

Βράβευση της Δημοσιογράφου του τηλεοπτικού κορινθιακού 
σταθμού ΗΛΕΚΤΡΑ, κ. Νικολοπούλου Μαρίας

Βράβευση του Φωτογράφου, κ. Γεωργόπουλου Γεωργίου από τον 
Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και τον Πρόεδρο του ΣΕΑ Ιτέας, 

κ. Κοτοπούλη Κωνσταντίνο
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Πολιτιστικός Σύλλογος Εξαμιλίων - Τμήμα Αιμοδοσίας
Ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας

Απόσπασμα από την 13η Εθελοντική Αιμοδοσία που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξαμιλίων

Η διάθεση για προσφορά, ήταν το βασικό κίνητρο για τη δημι-
ουργία Τμήματος Αιμοδοσίας του Συλλόγου. Έτσι μετά από 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών στις 21 Δεκεμβρίου 2003 
ψηφίστηκε ομόφωνα ο Κανονισμός Λειτουργίας του, βάσει του 
οποίου η ευθύνη της διαμεσολάβησης για την διάθεση του 
Αίματος ανατέθηκε σε πενταμελή Επιτροπή, η οποία αποτελεί-
ται από μέλη του Συλλόγου και Εθελοντές Αιμοδότες και ορίζε-
ται κάθε χρόνο από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Επιτρο-
πή Αιμοδοσίας συνεδριάζει ανελλιπώς κάθε μήνα, με σκοπό να 
φέρει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο την κίνηση του 
Τμήματος Αιμοδοσίας κατά τον προηγούμενο μήνα, αλλά και 
την πραγματοποίηση Αιμοδοσιών, καθώς και την διοργάνωση 
ή την συμμετοχή σε Εκδηλώσεις που αφορούν την Εθελοντι-
κή Αιμοδοσία.

Η πρώτη Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στις 21 
Μαρτίου 2004. Έκτοτε περισσότεροι από 250 συμπατριώτες μας 
ευαισθητοποιήθηκαν, συμμετέχοντας στις 13 Ημέρες Εθελοντι-
κής Αιμοδοσίας που διοργανώθηκαν, προσφέροντας περίπου 
900 Μονάδες Αίματος. Κύριο χαρακτηριστικό η αυξητική τάση 
της συμμετοχής με αποτέλεσμα μετά από 6 χρόνια δράσης, 
να διπλασιαστεί σχεδόν η προσφορά Αίματος σε ετήσια βάση. 
Αξίζει να αναφέρουμε δύο Εθελοντικές Αιμοδοσίες, οι οποίες 
αφιερώθηκαν σε εκλιπόντες συνανθρώπους μας, με προσφο-
ρά στην Εθελοντική Αιμοδοσία. Την 7η η οποία ήταν αφιερω-
μένη στη μνήμη του Οδυσσέα Πλατή και την 11η, αφιερωμένη 
στη μνήμη του Νίκου Μαντά, η οποία ήταν και αυτή με τη μεγα-
λύτερη συμμετοχή, με 104 παρουσίες και προσφορά 93 μονά-
δων Αίματος.

Από την πρώτη στιγμή της δραστηριοποίησής μας, δώσαμε 
ιδιαίτερο βάρος στη διάδοση της Ιδέας της Εθελοντικής Αιμο-
δοσίας και την προσέγγιση Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών. Πανώ, 
Αφίσες, Φυλλάδια, προτρέπουν τους συμπατριώτες μας να 
δώσουν Ζωή με το Αίμα τους, πριν από κάθε Εθελοντική Αιμο-
δοσία που διοργανώνουμε, υπενθυμίζοντας την Υποχρέωση 
όλων των Υγιών Ανθρώπων απέναντι στους αναξιοπαθούντες 
συνανθρώπους μας, απέναντι στην Κοινωνία. Σ’ αυτό συμβάλ-
λει τον τελευταίο χρόνο και η τεχνολογία, αφού ενημερώνουμε 
τους Εθελοντές ή τους υποψήφιους Αιμοδότες και μέσω κινη-
τού τηλεφώνου, με αποστολή μηνυμάτων (sms). Η ίδια τηλε-
φωνική γραμμή λειτουργεί και σαν ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΑΠΗΣ, αφού η 
συσκευή είναι πάντα ανοικτή και βρίσκεται στα χέρια των μελών 
της Επιτροπής, με σκοπό να διαμεσολαβήσουν άμεσα για την 
κάλυψη των αναγκών των Εθελοντών Αιμοδοτών σε Αίμα.

Από το 2005 συμμετέχουμε κάθε χρόνο στην Πανελλήνια 
Λαμπαδηδρομία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών που διορ-
γανώνει η Π.Ο.Σ.Ε.Α. πραγματοποιώντας παράλληλα Εκδήλω-
ση στην Πλατεία Εξαμιλιων προς τιμήν των Εθελοντών Αιμο-
δοτών μας. Το 2007 η Παιδική Θεατρική Σκηνή του Συλλόγου, 
συμμετείχε στην Τελετή Υποδοχής της Φλόγας της Αγάπης στα 
Εξαμίλια και το Ξυλόκαστρο καθώς και στο 7° Παγκόσμιο Συνέ-
δριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών με την παρουσίαση Θεατρι-
κού Δρώμενου σχετικού με την Εθελοντική Αιμοδοσία.

Θεωρούμε τον Εθελοντή Αιμοδότη ξεχωριστό Άνθρωπο, 

αφού η προσφορά του είναι προσφορά Ζωής και το αποδει-
κνύουμε με κάθε ευκαιρία. Ένα μικρό αναμνηστικό περιμένει 
πάντα τον Εθελοντή Αιμοδότη που προσέρχεται στο προσκλη-
τήριο Αγάπης. Τιμούμε τους Εθελοντές Αιμοδότες που συμπλη-
ρώνουν πέντε και δέκα Εθελοντικές Αιμοδοσίες παρουσία των 
Τοπικών Αρχών στην Ετήσια Εκδήλωση της κοπής της Πρωτο-
χρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου.

Πιστεύουμε ότι το μέλλον της Εθελοντικής Αιμοδοσίας είναι 
οι Νέοι μας, γι’ αυτό συμμετείχαμε στο 2° και 3° Συνέδριο που 
πραγματοποίησε η Πανελλήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών Αιμο-
δοτών, με Νέους Εθελοντές Αιμοδότες μέλη του Συλλόγου, με 
σκοπό την ευαισθητοποίησή τους και την ενεργή συμμετοχή 
τους στην περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας βοηθώντας έτσι στην επίτευξη του μεγάλου Εθνι-
κού στόχου, της αυτάρκειας της Χώρας μας από Εθελοντικά 
προσφερόμενο Αίμα. Θέλοντας δε να αξιοποιήσουμε την εμπει-
ρία τους αλλά και τη δυναμική που χαρακτηρίζει όλους τους 
Νέους Ανθρώπους, από τον Μάρτιο του 2009 τρεις από αυτούς, 
αποτελούν μέλη της Επιτροπής Αιμοδοσίας, με αποτέλεσμα τον 
υπερδιπλασιασμό των Νέων που συμμετάσχουν στις Αιμοδοσί-
ες μας σε σχέση με το παρελθόν.

Τέλος χάριν της προσφοράς όλων των Εθελοντών Αιμοδο-
τών με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. από τις 26 Σεπτεμβρίου 
2009 ο Σύλλογος αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Πρόσφατα (21 - 23 Μαΐου 
2010) συμμετείχαμε με δύο Αντιπροσώπους μας, μέλη της 
Επιτροπής Αιμοδοσίας του Συλλόγου, στο 6ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Εθελοντικής Αιμοδοσίας καθώς και στην Τακτική Εκλογοα-
πολογιστική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Είμαστε έτσι 
στην ευχάριστη θέση να αξιοποιήσουμε την εμπειρία Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών απ’ όλη την Ελλάδα, για το καλό των 
συνανθρώπων μας, που έχουν ανάγκη.

Σ’αυτή μας την προσπάθεια, είχαμε την υλική και ηθική 
βοήθεια πολλών. Κρατικοί φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εταιρεί-
ες, φυσικά πρόσωπα, Σύλλογοι ήταν κοντά μας όταν χρειάστη-
κε. Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε ιδιαίτε-
ρα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, το Δήμο Κορινθίων, 
την Π.Ο.Σ.Ε.Α., τον Σ.Ε.Α. Ξυλοκάστρου, την Υπηρεσία Αιμοδοσί-
ας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και τα τοπικά Μ.Μ.Ε. για 
τη βοήθεια και την υποστήριξη που μας προσφέρουν. Δίνουμε 
δε σε όλους την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας, με 
μοναδικό κίνητρο τη διάθεσή μας για προσφορά στην κοινωνία, 
έχοντας ως μόνη ικανοποίηση τη χαρά της προσφοράς μας.

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας

Πρόεδρος  Μάκης Ν. Κίννας 
Γραμματέας  Αλέκος Κ. Βλάσσης 
Μέλη  Γωγώ Δ. Κωλλέτη 
 Στέλιος Δ. Μούτσος 
 Τάσος Στ. Ροκανάς 
Αναπλ. Μέλη:  Πάνος Μ. Μερτίκας 
 Γιώργος Β. Κασαλμάς
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Μια ευχάριστη βραδιά, πέρασαν τα μέλη του Συλλόγου Εθελο-
ντών Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής» την Τετάρτη 20 Ιανου-
αρίου 2010 στο Αναψυκτήριο στο πάρκο του Αγ. Δημητρίου 
με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης Πίτας. Η συμμετο-
χή υπήρξε ικανοποιητική και τα μέλη του Συλλόγου χάρηκαν με 
αυτή την συνύπαρξη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους η αντινομάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κα  Ορφανίδου Πανα-
γιώτα,  ο αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας κ. Βασδάρης Θεόδω-
ρος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τάσα Σιώμου, 
ιδρυτικά αλλά και νέα μέλη. 

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε στα 
τέσσερα χρόνια δράσης και προσφοράς στην τοπική κοινωνία. 

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης ήρθε να καλύψει 
ένα μεγάλο κενό στο Δήμο και στο Νομό Κοζάνης και το λέω 
αυτό γιατί στην υπόλοιπη χώρα έχουν 30 τουλάχιστον χρόνια 
δράσης.

Τρέχουμε λοιπόν να καλύψουμε το χαμένο χρόνο, διατρέχο-
ντας το Νομό από άκρη σε άκρη, ενημερώνοντας τους συμπο-
λίτες μας για την προσπάθεια αυτή που αποτελεί για μας στόχο 
ζωής.

Κάνουμε έναν αγώνα ενημέρωσης για τη «Δωρεά Ζωής», σε 
Αίμα, Αιμοπετάλια, Μυελό των Οστών, Ομφαλοπλακουντιακό 
Αίμα,  Όργανα Σώματος.

Δεν υπάρχει εβδομάδα χωρίς ομιλία - Ημερίδα  σε Σχολεία, 
κοινότητες,   Δήμους, Συλλόγους εργαζομένων ή πολιτιστικούς 
– Αθλητικούς .

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών Κοζάνης δεν εξυπηρετεί τα συμφέρο-
ντα κανενός, αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν 
να  προσφέρουν, ενεργεί ανιδιοτελώς, ορμώμενος από τον 
αλτρουισμό και την καλή διάθεση για προσφορά των μελών του 
και του Διοικητικού του Συμβουλίου, με αίσθημα ευθύνης τόσο 
προς τους Αιμοδότες, όσο και προς το κοινωνικό σύνολο! 

l Πρωτοστάτησε στη δημιουργία μονάδας βλαστοκυττά-

ρων στο Γ. Παπανικολάου, για όλα τα παιδάκια που χρειάζονται 
μόσχευμα για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. 

l Πέτυχε την Αδειοδότηση και στηρίζει τη λειτουργία της 
μονάδας ομφαλοπλακουντιακού Αίματος για τη Βόρεια Ελλάδα 
στο Γ. Παπανικολάου.

l Βοήθησε στην δημιουργία και οργάνωση άλλων Συλλό-
γων Αιμοδοτών όχι μόνο του Νομού μας αλλά και των όμορων 
νομών.

Είμαστε από τους λίγους που οργάνωσε ομάδα πυροπροστασί-
ας το καλοκαίρι του 2009 με 6 άτομα.

Τέλος τονίστηκε η ανάγκη να γίνουν οι δότες Αιμοπεταλίων 
ακόμη περισσότεροι, καθώς και οι δωρητές Μυελού των Οστών 
και οι δωρητές Οργάνων Σώματος και βέβαια να μην πάει χαμέ-
νη καμιά μονάδα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Βλαστοκυτ-
τάρων).

-Είμαστε Αιμοδότες, δωρητές Ζωής, από Συνείδηση και όχι από 
Ανάγκη, ήταν το μήνυμα της βραδιάς.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος

Τσαουσίδης Θεόδωρος

ΣΕΑ Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής»
 Οι αιμοδότες έκοψαν την Βασιλόπιτά τους

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κύριος Τσαουσίδης 
κατά την κοπή της πίτας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους Χορηγούς μας 
για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντικής Αιμοδοσίας

καθώς και τους Χορηγούς επικοινωνίας
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Την πρώτη εκδήλωση της χρονιάς, 
την κοπή της βασιλόπιτας, πραγμα-
τοποίησε ο Σύλλογος, σε μια ιδιαί-
τερα ζεστή και φιλική συγκέντρωση 
τη Δευτέρα το απόγευμα 1 Φεβρου-
αρίου στο καφέ “ROSE” στην Ν. 
Νικομήδεια.

Αφού τελέσθηκε η ευλογία της 
πίτας από τον π. Άνθιμο, εφημέριο 
του χωριού, η Πρόεδρος Καδόγλου 
Ευτυχία ευχαρίστησε και καλωσό-
ρισε όλους όσους στηρίζουν το 
Σύλλογο με την συμμετοχή τους 
στις αιμοδοσίες και τις εκδηλώσεις 
λέγοντας: «Αν δεν υπήρχαν οι αιμο-
δότες δε θα είχε και λόγους ύπαρ-
ξης ο Σύλλογος».

Επίσης ευχαρίστησε τον ιδιοκτή-
τη της καφετερίας “Rose” Ελευθε-
ριάδη Λευτέρη για την προσφο-
ρά του χώρου, το Ζαχαροπλαστείο 
«ΝΙΚΟΣ» για την προσφορά της βασι-
λόπιτας, το γραφείο Τουρισμού 

“VERGINA TRAVEL” για την προσφο-
ρά του δώρου του τυχερού της 
βασιλόπιτας, ένα ταξίδι για 4 ημέρες 
στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο 
έτυχε η Πασχαλίδου Βίκη, και την 
κ. Σαββαϊδου, η οποία κάθε χρόνο 
καλύπτει τα έξοδα της βασιλόπιτας 
εις μνήμην του συζύγου της.

Μια έκπληξη περίμενε τους αιμο-
δότες. Σε συνεργασία με το Συντο-
νιστικό Κέντρο Μεταμόσχευσης του 
ΑΧΕΠΑ, πραγματοποιήθηκε ενημέ-
ρωση για ένα άλλο δώρο ζωής πέρα 
από το αίμα, τη δωρεά οργάνων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Νομάρχης Ημαθίας 
Καραπαναγιωτίδης Κωνσταντίνος, η 
Αντινομάρχης Ιακωβίδου Ολυμπία, ο 
Δήμαρχος Δήμου Απ. Παύλου Νεστο-
ρόπουλος Απόστολος, η πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Κοστο-
γλίδου Κατερίνα, η Ελευθεριάδου 
Ελένη και ο Κελεσίδης Ευστάθιος, 

η πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου 
Ν. Νικομήδειας  Τριανταφυλλίδου 
Νίτσα, ο Διοικητής του Νοσοκομεί-
ου Βεροίας κ. Γκαμπέσης, η διευθύ-
ντρια της Αιμοδοσίας κ. Μαγουλά, η 
Προϊσταμένη Παπαϊωάννου Μαρία 
καθώς και μέλη του προσωπικού 
του Νοσοκομείου Βέροιας. Επίσης 
παρέστη εκπρόσωπος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών 
Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) κ. Δρούγγος, 
πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. του Συλλό-
γου Αιμοδοτών Μελίκης, των Υπαλ-
λήλων Δήμου Βεροίας, Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων και Αθλητι-
κού Συλλόγου και ο Επίτιμος Πρόε-
δρος της Αιμοδοσίας κ. Σιδηρόπου-
λος Κωνσταντίνος.

Σας ευχαριστούμε όλους,
η Πρόεδρος

Καδόγλου Ευτυχία

ΣΕΑ Ν. Νικομήδειας «Η Αγάπη»
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ΣΕΑ Ν. Χανίων «Ο Αγ. Ιωάννης»
Κοπή πίτας συλλόγου Χανίων και βράβευση αιμοδοτών Ν. Χανίων

Την 21/2/2010 πραγματο-
ποιήθηκε στο Κέντρο Κανάρια, 
η κοπή της πίτας του Συλλό-
γου Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ν. Χανίων «Ο Άγιος Ιωάννης» 
με παράλληλη βράβευση για 
πρώτη φορά Εθελοντών Αιμο-
δοτών.

Η αίθουσα ήταν γεμάτη από 
300 φίλους, Εθελοντές Αιμο-
δότες, ενώ το παρών έδωσαν 
αρχές και φορείς του τόπου.

Στην αρχή έγινε η καθιερωμέ-
νη ευλογία της πίτας από τον 
γέροντα – ιερέα Μπακατσάκη 
Μιχαήλ. Στη συνέχεια η πίτα 
μοιράστηκε σε όλους και ξεκί-
νησε η βράβευση των Εθελο-
ντών αιμοδοτών με δεκαετή 
συνεχόμενη προσφορά αίμα-
τος.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί 
του Αντινομάρχη Χανίων κ. 
Μ. Φραγκάκη, της Αντιδημάρ-
χου Χανίων κα Μυλωνάκη, του 
Δήμαρχου Ελ. Βενιζέλου κ. Μ. 
Κεμεσίδη, του Διευθυντή του 
Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης 
κ. Τζωρτζίνη ενώ όλους τους 
παρευρισκόμενους καλωσόρι-
σε η Πρόεδρος του Συλλόγου 
κα. Δέσποινα Ροδουσάκη.

Ακολούθησε πλούσιο καλλι-
τεχνικό πρόγραμμα και λαχειο-
φόρος αγορά.

Στιγμιότυπο από την κοπή της πίτας, όπου διακρίνεται η Πρόεδρος του ΣΕΑ Ν. Χανίων, κα 
Ροδουσάκη Δέσποινα

Δώστε Αίμα & 
Σώστε μια Ζωή
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Εταιρεία Εθελοντών Αιμοδοτών 
Τραϊανούπολης «Αγία Γλυκερία»

Σήμερα 10/01/2010 και ώρα 11:00 πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση από την Εταιρία 
Εθελοντών Αιμοδοτών Τραϊνουπόλεως «Αγία 
Γλυκερία» και τη Νομαρχία Έβρου, στο κέντρο 
Reggina, τιμώντας εθελοντές αιμοδότες που 
φεύγουν από την ενεργό δράση λόγω ηλικί-
ας. Επίσης έγινε η καθιερωμένη κοπή πίτας 
και στο τέλος διεξήχθησαν εκλογές για το 
Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους: 
Αρχοντίδης Νικόλαος
Κασπαρίδης Ζήσης
Μαλκόπουλος Παναγιώτης
Παντίρης Γεώργιος
Σγουρίδης Φώτιος 
Επιτροπή νέων: 
Αρχοντίδου Αριστέα
Γιαλαμαντζάκη Βασιλική
Κασπαρίδου Μαρία
Ντεφίδου Βαρβάρα
Παντίρης Γεώργιος
Τσουρνακάκη Ελένη

Τίμησαν με την παρουσία τους:
Πανοσιολογιότατος π.Νεκτάριος, π. Αθανά-

σιος, ο Βουλευτής Έβρου κ. Δερμεντζόπου-
λος Αλέξανδρος, ο πρόεδρος της Ν.Α.Ρ.Ε. 
κ. Μηνόπουλος Γεώργιος, ο αντινομάρχης κ. 
Ιωαννάκης Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος του 
Δ.Σ. Δήμου Τραϊανούπολης κ. Σισμανίδης 
Νικόλαος, ο διευθυντής του τμήματος αιμο-
δοσίας Π.Γ.Ν.Α. κ. Μαρτίνης Γεώργιος, η προϊ-
σταμένη του κέντρου αιμοδοσίας κα. Νάνου 
Σοφία, η υπεύθυνη των συλλόγων αιμοδοτών 
Έβρου κα. Γιάχου Μαρίνα, ο πρώην διευθυ-
ντής του κέντρου αιμοδοσίας κ. Χαμπούρης 
Άγγελος, ο πρόεδρος του Σ.Ε.Α. Αλεξανδρού-
πολης κ. Κοντακίδης Αναστάσιος, αιμοδότες 
και φίλοι αιμοδοτών.

Εκ του Δ.Σ.

Απόσπασμα από την εκδήλωση για την βράβευση παλιών Εθελοντών Αιμοδοτών

Στο βήμα ο Πρόεδρος της Εταιρίας Εθελοντών Αιμοδοτών Τραϊανούπολης κος 
Αρχοντίδης Νικόλαος

Αυτή τη φορά 
καρατομήθηκε η 

Επιστημονική Διευθύντρια 
του Εθνικού Κέντρου 

Αιμοδοσίας, κ. Μαραντίδου 
Όλγα, μια από τις δύο 
σημαντικές κυρίες που 
εργάστηκαν ουσιαστικά 

για να βρει το Ε.ΚΕ.Α. 
το δρόμο του. Ρωτάμε 
την Υπουργό Υγείας, κ. 
Ξενογιαννακοπούλου, 
ποιος ήταν ο λόγος της 

απομάκρυνσής της! 
Ας μας απαντήσει 

κάποιος...
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Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010, 
ο Σύνδεσμος Αιμοδοτών Δωρητών 
Οργάνων Σώματος και Μέριμνας 
Υγείας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ» πραγ-
ματοποίησε στην αίθουσα Εκδηλώ-
σεων του  6ου Δημοτικού Σχολείου 
Μεταμόρφωσης Αττικής την καθιε-
ρωμένη βράβευση των Αιμοδοτών 
που συμπλήρωσαν 5,10,25 αιμο-
δοσίες, σε συνδυασμό με την κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Στην εκδήλωσή μας τιμήθη-
κε το μέλος του Συνδέσμου μας, 
αιμοδότης και αιμοπεταλιοδότης, 
κος Παναγιώτης Λουσίδης, για τη 
συμπλήρωση 75 μονάδων Εθελο-
ντικής Προσφοράς Αίματος, από την 
κα Όλγα Μαραντίδου, εκπρόσωπο 
και Επιστημονική Διευθύντρια του 
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Από το Σύνδεσμο τιμήθηκαν συνο-
λικά 90 αιμοδότες.

Με αφορμή το γεγονός ότι ο 
Σύνδεσμος διανύει το εικοστό έτος 
από την ίδρυσή του, αφιερώσαμε 
την εκδήλωσή μας στη Νέα Γενιά 
Εθελοντών Αιμοδοτών. Ο κος Μιχά-
λης Δρούγγος, μέλος του Συλλό-
γου Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού 
Σερρών, με την ιδιότητα του Προέ-
δρου της Πανελλήνιας  Επιτρο-
πής Νέων Εθελοντών Αιμοδότων 
(ΠΕΝΕΑ) της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμο-
δοτών (ΠΟΣΕΑ), παρουσίασε τις 
δραστηριότητες των νέων μας. 

Κοντά μας ήταν και μας τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Δήμαρχος 
της πόλης μας, οι αρχηγοί της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, αντιδή-
μαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, οι 

ιερείς της πόλης μας (εκ των οποί-
ων τρεις τιμήθηκαν), ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας μας κος Χρήστος 
Πρωτόπαπας, τα επίτιμα μέλη μας 
κα Γιούλα  Βάρλα- Λευτεριώτη, κα 
Καλλιόπη Λουΐζου, κα Τζένη Πιττα-
δάκη, ο κος Θεόδωρος Παπαλεξό-
πουλος, η Διευθύντρια του Κέντρου 
Αιμοδοσίας «Αμαλία Φλέμιγκ» κα 
Λίλιαν Καβαλιέρου και η Καθηγήτρια 
Πανεπιστήμιου Αθηνών – Διευθύ-
ντρια Αναισθησιολογίας Νοσοκομεί-
ου Αττικόν κα Γεωργία Γερολουκά- 
Κωστοπαναγιώτου.

 Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ σε όλους αυτούς τους  Εθελο-
ντές που με  την προσφορά τους  
δείχνουν σε όλους μας το ξεχασμέ-

νο ανθρώπινο πρόσωπο της σύγχρο-
νης κοινωνίας. 

Το Δ.Σ. του Σ.ΑΙ.Δ.Ο.Σ.Μ.Υ. «ΚΩΣΤΑ-
ΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ» ευχαριστεί θερμά 
όλους όσους με κάθε τρόπο στηρί-
ζουν το έργο μας (αιμοδοσίες, 
λαμπαδηδρομία αγάπης, ομιλίες, 
προγράμματα υγείας, κοπή πίτας, 
βραβεύσεις αιμοδοτών). Η συμπα-
ράστασή τους και η ανιδιοτελής 
προσφορά τους απευθύνεται στο 
κοινωνικό σύνολο και φανερώνει 
ΣΕΒΑΣΜΟ & ΣΤΗΡΙΞΗ στις ΙΔΕΕΣ που 
ταπεινά ο Σύνδεσμός μας πρεσβεύ-
ει.

Με τιμή
Το Δ.Σ.

Σύνδεσμος Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος και Μέριμνας Υγείας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ»
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
«ΧΑΡΙΣΕ ΤΟ!!! ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΣ» 

«Η ΔΩΡΕΑ ΟΜΦΑΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 -1- 2010 ΩΡΑ 18:30  
Εκείνη την γλυκιά ώρα που γίνεσαι μητέρα!!! Σκέψου και πάρε την σωστή απόφαση.
Χάρισε ζωή, δώσε την δυνατότητα να γιατρευτεί ένα άλλο παιδί που τώρα έχει ανάγκη και χρόνια ταλαιπωρείται. 
Όταν ξέρεις ότι κάποιο παιδί, θα 

κερδίσει τη μάχη για τη ζωή, είναι 
σίγουρο ότι θα δώσεις κάτι που 
εσένα πλέον δεν σου χρειάζεται.

Την ώρα που εσύ γίνεσαι πατέρας 
πάρε την σωστή απόφαση…

θα είναι διπλή χαρά όταν μάθεις 
πως και ένας ακόμη γονέας θα 
σφίξει το παιδί στην αγκαλιά του 
που γιατρεύτηκε χάρις σε σένα… 

Η Ζωή λοιπόν, είναι θέμα ανθρω-
πιάς.

Είναι ειλικρινά ζήτημα αγάπης και 
αλληλεγγύης. 

Είναι ό,τι πιο όμορφο και ό,τι καλύ-
τερο μπορεί να συμβεί, στο ξεκίνη-
μα μιας νέας οικογένειας!!! 

Δωρίστε το ομφαλικό αίμα για 
όποιον πάσχοντα τώρα το έχει 
ανάγκη.

Είναι στο χέρι σας να σώσετε ένα 
ακόμη παιδί!!!  

Δώστε του την ευκαιρία  για μια 
νέα αρχή στη ζωή!!! 

Ελεύθερη είσοδος για όλους. 
Για το Δ.Σ. 

Κοντακίδης Αναστάσιος 
Πρόεδρος 

Γραμμενίδου Δέσποινα
Γραμματέας 

Πολύς κόσμος παρακολούθησε την Ημερίδα

Από τα αριστερά 
διακρίνεται ο κος Μαρτίνης, 

Αιματολόγος, Δ/ντής 
Κέντρου Αιμοδοσίας Γ.Ν. 
Αλεξάνδρουπολης, και ο 

κος Αρχοντίδης, Πρόεδρος 
της ‘Ενωσης Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών 

Έβρου

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΑ
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Την Τσικνοπέμπτη επέλεξε ο Αιμο-
δοτικός Σύλλογος της Επαρχίας μας 
για την πραγματοποίηση του ετήσιου 
χορού του στο «Κτήμα Αίγλη». Οι κάτοι-
κοι της επαρχίας μας ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα  ΔΣ που αποτελείται 
από: Πρόεδρο την κ. Μαρία Σερασκέρη 
Βουτσιλά, Αντιπρόεδρο την κ. Ευαγγε-
λία Τσιώρα, Γραμματέα την κ. Χρυσού-
λα Λούκουτου Ταμία την κ. Ευαγγελία 
Χαραχούσιου, έφοροι αίματος οι κ.κ. 
Γούσιου Γεωργία και Γεράκα Ευαγγελία, 
και μέλη την κ. Καίτη Θεοχαροπούλου 
και τους κ.κ. Ιωάννη Χαραχούσιο και 
Απόστολο Πανταζώνα με αποτέλεσμα 
το κέντρο να γεμίσει ασφυκτικά. Άλλω-
στε αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς το 
έργο του Αιμοδοτικού Συλλόγου της 
Επαρχίας Φαρσάλων είναι αναγνωρι-
σμένο πανελλαδικά και έχει τιμηθεί για 
την προσφορά του ακόμη και από τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας.  

Στο χαιρετισμό της η γραμματέας 
του Συλλόγου κ. Σούλα Λούκουτου 
αναφέρθηκε στην πορεία του συλλό-
γου, ευχαρίστησε όλους τους αιμοδό-
τες για τη συμβολή τους στην ανοδι-
κή του πορεία, ώστε να θεωρείται ένας 
από τους πιο δυνατούς συλλόγους 
στην Ελλάδα, με πολλές τιμητικές 
διακρίσεις, ενώ παράλληλα εξέφρα-
σε την αισιοδοξία της για τη συμμετο-
χή των νέων στις αιμοδοσίες και μετα-
ξύ άλλων τόνισε τα εξής: 

 «Από το 1985 ξεκίνησε ο επίπονος 
αγώνας του Αιμοδοτικού Συλλόγου με 
έργο προσφοράς, αγάπης, ανιδιοτέλει-
ας προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. 
Με γερά θεμέλια από τους εμπνευστές 
του, αλλά και συνεχή προσπάθεια και 
ζήλο από εμάς που τους διαδεχτήκα-
με και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα, 

καταφέραμε όχι μόνο να καταξιω-
θεί το έργο του συλλόγου στη συνεί-
δηση όλων των κατοίκων της επαρχί-
ας μας αλλά και να ξεπεράσει τα όρια 
του νομού μας και να συγκαταλέγε-
ται στους πιο δραστήριους πανελλαδι-
κά, αιμοδοτικούς συλλόγους. Όλα όσα 
πετύχαμε έγιναν με τη βοήθεια των 
αιμοδοτών καθώς και των γιατρών και 
νοσηλευτών του κέντρου αιμοδοσίας 
του Γ.Ν. Λάρισας. Κόντρα στους δύσκο-
λους καιρούς που διανύει η ανθρω-
πότητα, όπου κυριαρχεί η αδιαφορία 
εμείς οι εθελοντές αιμοδότες θα παρα-
μένουμε πεισματικά ρομαντικοί δίπλα 
στον άγνωστο συνάνθρωπο που έχει 
την ανάγκη μας. Σ’ αυτόν τον αγώνα 
δεν περισσεύει κανένας, γιατί η αιμο-
δοσία είναι υπόθεση όλων μας.

Έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά 
μας, τους συνανθρώπους μας, για μια 
κοινωνία καλύτερη. Για μια χώρα αυτάρ-
κη σε εθελοντικό αίμα». Ενώ έκλεισε 

λέγοντας πως η αιμοδοσία είναι ζήτη-
μα ζωής. 

Στη συνέχεια  ο αρχιερατικός επίτρο-
πος π. Θεοχάρης ευλόγησε και «χάραξε» 
τη βασιλόπιτα την οποία έκοψε η πρόε-
δρος του συλλόγου κ. Μαρία Σερα-
σκέρη - Βουτσιλά, ενώ ακολούθησε η 
βράβευση νεαρών εθελοντών αιμοδο-
τών με πολλές συμμετοχές σε αιμοδο-
σίες. Το τυχερό νόμισμα της βασιλό-
πιτας αντιστοιχούσε σ’ έναν ασημένιο 
σταυρό.

Έπειτα η αντιπρόεδρος του συλλό-
γου κ. Ευαγγελία Τσιώρα η οποία είναι 
Κρητικιά στην καταγωγή είπε μία συγκι-
νητική κρητική μαντινάδα με θέμα την 
αιμοδοσία η οποία συγκίνησε τους 
παρευρισκομένους: 

Εκεί που εθελοντικά το αίμα σου θα 
δώσεις 

Σε μένανε τον άγνωστο ζωή για να 
μου δώσεις 

θέλω να έρθω να σε βρω να σε ευχα-
ριστήσω

αλλά μου είναι αδύνατο γιατί 
δεν έτυχε ποτέ να σε γνωρίσω
μα όμως σε ευχαριστώ Χρόνια Πολλά 

να ζήσεις 
και πόνο μέσα στη ζωή ποτέ να μην 

γνωρίσεις. 

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα 
με την ορχήστρα σπουδαστών από 
τη σχολή μουσικολογίας Άρτας που 
κέρδισε τις εντυπώσεις και καταχειρο-
κροτήθηκε, ενώ το κέφι ήταν μεγάλο 
και το γλέντι διήρκεσε μέχρι τις πρωι-
νές ώρες.

Στο τέλος της εκδήλωσης μοιράστη-
καν πλούσια δώρα από τη λαχειοφόρο 
που έγινε για την ενίσχυση του συλλό-
γου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
επίσημοι και πλήθος μελών και φίλων 
του Συλλόγου.

ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ «ΚΤΗΜΑ ΑΙΓΛΗ»

Το «τσίκνισαν» οι αιμοδότες της επαρχίας Φαρσάλων

Πολύς κόσμος τίμησε την εκδήλωση του Συλλόγου

Διακρίνεται η Πρόεδρος του ΣΕΑ Επαρχίας Φαρσάλων κα Σερασκέρη
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Αλλες εκδηλώσεις των ΣΕΑ - ΣΕΑ Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ»

Στρατηγέ, μας συγκίνησες!
 Αγαπητέ Στρατηγέ μας,
το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδο-

τών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» σας εκφράζει τη βαθιά του εκτίμη-
ση  προς το πρόσωπό σας, αλλά και προς όλα τα στελέχη 
του Δ’ΣΣ στα οποία προΐστασθε. Δεν είναι και λίγο να μαζεύ-
ονται όλοι οι διοικητές των σχηματισμών του Δ’ΣΣ, να παρο-
τρύνονται, να καθοδηγούνται και να αποστέλλουν ελεύθερα 
όσα στελέχη θέλουν να προσφέρουν το αίμα τους, σε όλα τα 
Νοσοκομεία της Θράκης, για ένα 11χρονο παιδάκι με καταγω-
γή από την Ξάνθη που το είχε άμεση ανάγκη.

Ήταν συγκινητική η υποστήριξή σας στο μεγάλο αυτό 
περιστατικό συλλογής αίματος που αντιμετωπίζει η τοπι-
κή μας κοινωνία εδώ και 15 μέρες. Ένα περιστατικό υγείας 
που είναι από τα πιο σπάνια που αντιμετωπίσαμε όλα αυτά 
τα 35 χρόνια λειτουργίας του φορέα μας, αλλά και από τα 
πιο δύσκολα αφού σε πρώτη φάση έπρεπε να συλλεχτούν 
συνολικά τουλάχιστον 120 μονάδες αίματος, τουτέστιν 120 
συνάνθρωποί μας έπρεπε να «προσφέρουν» το αίμα τους και 
την «αγάπη» τους για τον μικρό Θεοδωράκη! Και ως εκ θαύμα-
τος μέσα σε τρεις μέρες πενήντα πέντε στελέχη του στρατού 
συνέδραμαν  σε αυτή την εκστρατεία ανθρωπιάς και αλλη-
λεγγύης και ανακούφισαν σε μεγάλο ποσοστό το παραπάνω 
επεισόδιο. 

Πιστεύω θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα μαθαίνοντας ότι με 
την έμπρακτη αυτή συμπαράστασή σας  και μαζί με την εξαι-
ρετική περίθαλψη και φροντίδα των ιατρών και του νοσηλευ-
τικού προσωπικού του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
ο μικρός μας φίλος είναι σε ελεγχόμενη κατάσταση και με 
μεγάλες πιθανότητες ίασης! Παρότι έχει λάβει ήδη πάνω από 
250 μονάδες αίματος και πλάσματος!

 Επίσης πολύ σημαντικό θεωρούμε και το προσωπικό σας 
παράδειγμα όταν σαν απλός πολίτης και αιμοδότης «δωρίσα-
τε» και εσείς το αίμα σας. Μπορεί να έχετε σπάνιο αίμα (0 
αρνητικό) αλλά αποδείξατε ότι έχετε και σπάνια χαρίσματα 
σαν άνθρωπος. Χαιρόμαστε που είστε ένας από εμάς, μέλος 
της οικογένειας της «αγάπης». 

Παρακαλώ μεταβιβάστε στα στελέχη σας τις από καρδιάς 
ευχαριστίες μας. Προσωπικά σας ευχόμαστε ο Θεός να σας 
έχει γερό, να σας χαρίσει χρόνια πολλά και ευλογημένα.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος 
Ιωάννης Χαρ. Παπαχρόνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Αθ. Σιωπίδης

Ο Στρατηγός κατα την διάρκεια της αιμοληψίας. Από τα δεξιά του διακρίνεται ο Πρόεδρος του ΣΕΑ Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» 
κός Παπαχρόνης. Μακάρι το παράδειγμά του να το ακολουθήσουν και άλλοι
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Ο Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Π. Μυλοτόπου. «Οι 
Αγιοι Πάντες» ιδρύθηκε ξεκι-
νώντας σαν ιδέα το καλοκαίρι 
του 2008 από μια παρέα νέων 
του χωριού οι οποίοι στην πλει-
οψηφία τους ήταν μεμονωμέ-
νοι αιμοδότες προς συγγε-
νείς, φίλους κλπ. Η ιδέα αυτή 
υλοποιήθηκε με την έγκρι-
ση του καταστατικού από το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Γιαν-
νιστών την 11-11-2008 με 31 
ιδρυτικά μέλη. Σύμφωνα με το 
καταστατικό ιδρύσεως, σκοπός 
του συλλόγου είναι η διάδο-
ση της υψηλής κοινωνικής 
προσφοράς της εθελοντικής 
αιμοδοσίας και η προσπάθεια 
ένταξης στο Σύλλογο Εθελο-
ντών Αιμοδοτών. Ο Σ.Ε.Α. Π. 
Μυλοτόπου ξεκίνησε ενεργά 
την λειτουργία του την 11-03-
2009 πραγματοποιώντας την 
πρώτη του εθελοντική αιμο-
δοσία. Ο Σύλλογος αποτελεί 
μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. από τον 
Δεκέμβριο του 2009, ύστερα 
από γνωριμία στην 23η Αμφι-
κτιονία στην Αρτα, καταλα-
βαίνοντας την σωστή λειτουργία της Π.Ο.Σ.Ε.Α. σε όλους τους τομείς: Διάδοχη Ιδέας, Αγώνας Προσφοράς κλπ. βάζοντας 
και εμείς ένα λιθαράκι σ’αυτή την προσπάθεια.

ΣΕΑ Π.Μυλοτόπου «Οι Αγιοι Πάντες»: Νέο μέλος της ΠΟΣΕΑ: Γνωριμία με τον ΣΕΑ

Τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΑ Π. Μυλοτόπου

Στιγμιότυπο από την 1η Αιμοδοσία του 2009
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε η 39η κατά σειρά εθελοντική αιμο-
δοσία στο Δήμο Σκάλας, την Τετάρτη 10 
Μαρτίου 2010.

Έτσι, 100 εθελοντές αιμοδότες ηλικί-
ας 23 έως 55 ετών έσπευσαν στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του δήμου, προκειμέ-
νου να προσφέρουν λίγο από το αίμα 
τους, ενισχύοντας την προσπάθεια της 
ομάδας εθελοντών αιμοδοτών Σκάλας 
«ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ».

Η αιμοληψία διήρκεσε από τις 5 έως 
τις 8 μμ., ενώ την όλη διαδικασία έφερε 
εις πέρας κινητό συνεργείο του Γ.Ν.Ν. 
Σπάρτης, με ειδικευμένο προσωπικό.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, 
δε, στους αιμοδότες προσφέρθηκαν 
μπισκότα και φρέσκος φυσικός χυμός 
πορτοκαλιού.

Σημειώνεται ότι, μέχρι τώρα, οι εθελο-
ντές αιμοδότες μας έχουν δώσει 2.630 
και πλέον φιάλες αίματος για τις ανάγκες των ασθενών και συγκεκριμένα για παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, για 
τροχαία και λοιπά ατυχήματα, εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς, γαστρορραγίες, κατάγματα και έκτακτες περιστάσεις.

Να τονίσουμε ότι, αυτή τη φορά, η ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών ήταν πολύ μεγάλη, ίσως η μεγαλύτερη έως 
τώρα, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και εθελοντική δράση. 

Εξάλλου, σε λίγους μήνες, ο Δήμος Σκάλας και οι αιμοδότες του θα συμμετάσχουν και πάλι στη λαμπαδηδρομία εθελο-
ντών αιμοδοτών που διοργανώνει κάθε χρόνο η ΠΟΣΕΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών), κρατώ-
ντας ψηλά τη «φλόγα της αγάπης».

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Σκάλας ευχαριστεί θερμά τους ιατρούς και φαρμακοποιούς του δήμου για την αμέριστη 
συμπαράστασή τους και το προσωπικό του Γ.Ν.Ν. Σπάρτης, μα πάνω από όλα ευχαριστεί και συγχαίρει τους εθελοντές αιμοδό-
τες, οι οποίοι για ακόμη μια φορά προσέφεραν το πολυτιμότερο αγαθό τους, το αίμα.

Με το σύνθημα ότι «το αίμα δεν αγοράζεται, αντίθετα μόνο προσφέρεται», η ΚΔΕΣ  συνεχίζει την αξιόλογη πρωτοβουλία.

Με εκτίμηση
Γραφείο Τύπου ΚΔΕΣ

ΣΕΑ Σκάλας Λακωνίας «Γιώργος Κρεμμύδας»
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Εγκαίνια γραφείων Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Με μεγάλη συμμετοχή αρχών, Φορέ-
ων, Εθελοντών Αιμοδοτών και φίλων, 
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των 
γραφείων του Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών Ν. Χανίων «Ο Αγ. Ιωάννης» 
που βρίσκονται στην οδό Τζανακάκη 6, 
Α’ όροφο, στις 7 Ιανουαρίου 2010.

Στα εγκαίνια πραγματοποιήθηκε 
ο καθιερωμένος αγιασμός από τον 
Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώ-
νου κ.κ. Δαμασκηνό, ο οποίος στην 
συνέχεια ευχήθηκε τα καλύτερα για 
την πορεία του Συλλόγου και δήλωσε 
παρών σε κάθε ενέργεια του Συλλό-
γου.

Στην συνέχεια πήραν τον λόγο, ο 
Αντινομάρχης Χανίων κ. Μ. Φραγκάκης, 
η Αντιδήμαρχος Χανίων κα. Χαρούλα 
Μυλωνάκη, ο γιατρός της Αιμοδοσίας 
του Νοσοκομείου κ. Βασίλης Κωνστα-
ράκης.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρι-
σε ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΕΑ κ. Στέλιος 
Νικόπουλος, η Πρόεδρος του Συλλό-
γου κα. Δέσποινα Ροδουσάκη και ο 

εκπρόσωπος των παιδιών με Μεσογει-
ακή αναιμία.

Τέλος προσφέρθηκε παραδοσιακό 
κέρασμα όπου εκεί δόθηκε η δυνα-

τότητα σε όλους να ανταλλάξουν 
απόψεις, ιδέες και προτάσεις και να 
γνωριστούν οι παρευρισκόμενοι καλύ-
τερα.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Χανίων, κ.κ. Δαμασκηνός

Πολύς κόσμος τίμησε με την παρουσία του τα εγκαίνια του Συλλόγου

ΣΕΑ Ν. Χανίων «Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ»
Εγκαίνια γραφείων Συλλόγου Χανίων



16

Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα…
Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επισημότητα  και με τη 

συμμετοχή πλήθους κόσμου τα εγκαίνια της νέας ιδιόκτη-
της αίθουσας του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης την 
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010.  Παράλληλα ο Σύλλογος 
γιόρτασε  τα τριάντα χρόνια (30) συνεχούς δράσης, Πολιτι-
στικής και Κοινωνικής προσφοράς. Προηγήθηκε   εκκλησια-
σμός στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας Τούμπας Θεσσαλονί-
κης και τέλεση επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των πεσόντων 
κατά την ιστορική μάχη στα  
Πλατανούδια Τερπνής στις 
17/2/1913.  

  Η συμμετοχή  των Τερπνιω-
τών της Θεσσαλονίκης αλλά  
και  της γενέτειράς μας Τερπνής 
καθώς και των φίλων του 
Συλλόγου ήταν συγκινητική. 

Η τελετή εγκαινίων έγινε από 
τον Εκπρόσωπο του Μητρο-
πολίτη Σερρών  αιδεσιμότατο 
πατέρα Γεώργιο Κελεμπέκη και 
τον πατέρα  Όθωνα.

Την κορδέλα  των εγκαινίων 
έκοψαν  ο Υφυπουργός Οικο-
νομίας-Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας κ. Μάρκος Μπόλα-
ρης, ο Νομάρχης Σερρών κ. 
Στέφανος Φωτιάδης και η 
Δήμαρχος Νιγρίτας κα Αγγελι-
κή Μήκα.

Όλοι, επίσημοι και μη, εκφρά-
στηκαν για την αίθουσα του 
Συλλόγου μας με τα κολακευ-
τικότερα  λόγια και ευχήθηκαν 
το καλύτερο για τη συνέχιση 
της δραστηριότητάς του. 

Ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου μας κ. Ιωάννης Νούλης 
αναφέρθηκε   στις δραστηριό-

τητες του Συλλόγου από την ίδρυσή στου μέχρι σήμερα. 
Έκανε ιστορική  αναφορά  σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια 
που διοίκησαν το Σύλλογο μέχρι σήμερα και ευχαρίστησε 
όλους τους συμπατριώτες μας που βοήθησαν στην αγορά 
και τον εξωραϊσμό της αίθουσας. 

Η εκδήλωση έκλεισε με προσφορά εδεσμάτων που ετοί-
μασαν με πολύ μεράκι γυναίκες του Συλλόγου και φίλες 
του και συνεχίστηκε με χορό από τα χορευτικά μας πλαισι-
ωμένα από τον παρευρισκόμενο κόσμο. 

Πολύς ήταν ο κόσμος που τίμησε με την παρουσία του τα εγκαίνια του Συλλόγου

ΣΕΑ Τερπιωτών Θεσσαλονίκης «Η ΤΕΡΠΝΗ»

Πολλοί επίσημοι παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του Συλλόγου

Εγκαινιάστηκε η νέα ιδιόκτητη αίθουσα του Συλλόγου
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Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και 
Δωρητών Οργάνων Σώματος Ελεούσας 
Ιωαννίνων πραγματοποίησε τα εγκαί-
νια του γραφείου του, την 25η Μαρτί-
ου 2010 και ώρα 11 π. μ. στην κεντρική 
πλατεία της Ελέουσας.

Το παρών έδωσαν ο Δήμαρχος Πασσα-
ρώνος Σάκης Βλέτσας, ο πρόεδρος 
της ΠΟΣΕΑ και φίλος Χρήστος Πρωτό-
παππας, οι φορείς του Δήμου μας και 
πλήθος κόσμου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Βασίλης 
Σ. Αθανασίου, στην ομιλία του έκανε 
λόγο για ένα όνειρο ετών που γίνεται 
πραγματικότητα. Τόσο οι αγώνες των 
προκατόχων μας όσο και η συνεχής και 
επιτυχής παρουσία του Συλλόγου στα 
τεκταινόμενα της Εθελοντικής Αιμοδο-
σίας, με φωτεινή στιγμή μας την διορ-
γάνωση της 20ης Αμφικτιονίας και της 
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας είναι 
αυτά που βοήθησαν στην απόκτηση 
δικού μας χώρου, ο οποίος σαφώς θα 
κάνει το έργο μας ευκολότερο.

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ 
Χρήστος Πρωτόπαππας αφού αναφέρ-
θηκε στην πετυχημένη παρουσία και 
δράση του Συλλόγου Ελεούσας σε κάθε 
δραστηριότητα της ΠΟΣΕΑ, ανέπτυ-
ξε και τους μελλοντικούς στόχους της 
Ομοσπονδίας.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος 

Πασσαρώνος, Σάκης Βλέτσας.
Θα θέλαμε τέλος να ευχαριστήσου-

με για την πολύτιμη βοήθειά τους και 
για όλα όσα προσέφεραν στο καινού-
ριο μας γραφείο τους κάτωθι:

Τον Δήμο Πασσαρώνος, την ΠΟΣΕΑ, 

και τους κυρίους Δημήτριο Λ. Κούργια, 
Σωκράτη Χ. Γκρέμο, Βασίλη Βασιλείου 
και Κωνσταντίνο Ζώη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εγκαίνια νέου Γραφείου του ΣΕΑ & ΔΟΣ Ελεούσας Ιωαννίνων

Στιγμιότυπο από τον αγιασμό των εγκαινίων

Πλήθος παρευρισκομένων στα εγκαίνια του νέου γραφείου
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Αποτελέσματα 5ου Παγκρήτιου Συμποσίου για την εθελοντική 
Αιμοδοσία και τη δωρεά οργάνων με θέμα 

«Δωρεά Μυελού των Οστών και Δωρεά Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος»
Το 5o Παγκρήτιο Συμπόσιο για την Εθελοντική Αιμοδοσία και 

τη Δωρεά Οργάνων πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2010 
στο Ηράκλειο, υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης Ηρακλείου, διοργανωτή τον Παγκρήτιο Σύνδεσμο Εθελο-
ντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτη» 
και συνδιοργανωτή το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων 
Νομού Ηρακλείου. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο θέμα της 
Δωρεάς Αργέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (Δωρεά Ομφαλι-
κού Αίματος και Δωρεά Μυελού των Οστών), ζητημάτων δηλα-
δή με μεγάλη κοινωνική σημασία. Ιδιαίτερα η Δωρεά Ομφαλικού 
Αίματος («βλαστοκυττάρων») απασχολεί πλέον τα περισσότερα 
νέα ζευγάρια που πρόκειται να αποκτήσουν παιδιά. Όμως και 
η Δωρεά Μυελού των Οστών μας αφορά όλους. Στη χώρα μας 
έχουμε ελάχιστους Δωρητές Μυελού των Οστών. Ήταν επομέ-
νως μια σημαντική ανάγκη η διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλω-
σης με σκοπό να ενημερώσει τόσο τους επαγγελματίες υγείας 
όσο και τους πολίτες.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα 
«Λήψη Ομφαλικού Αίματος» με εκπαιδεύτρια την κυρία Βασιλική 
Γκιόκα, στέλεχος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων το 
οποίο παρακολούθησαν μαίες από όλη την Κρήτη, παρουσία της 
προέδρου του Συλλόγου Μαιών Κρήτης κα Βασιλάκη Εύας. 

Το κύριο μέρος του συμποσίου που άρχισε αμέσως μετά, 
παρουσίασε η δημοσιογράφος κυρία Ελένη Στάθογλου. Η εκδή-
λωση άνοιξε με καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του «Αιματοκρή-
τη» κ. Γιώργη Σπύρου και την κυρία Μαίρη Παχιαδάκη, πρόεδρο 
του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ν. Ηρακλείου.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν εκ μέρους της Νομαρχίας η αντι-
νομάρχης Δημόσιας Υγείας κ. Πετρακογιώργη, οι βουλευ-
τές Ηρακλείου κκ. Κεγκέρογλου, Στρατάκης και Αυγενάκης, εκ 
μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ο κ. Βαβουρανά-
κης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Δανελάκης, εκ μέρους του Δ. 
Επισκοπής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σφακιανάκης, η πρόεδρος 
του Συλλόγου Μεσογειακής Αναιμίας Ηρακλείου κα Σεληνιωτά-
κη κ.α. 

Παρευρέθησαν επίσης γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό των 
μονάδων αιμοδοσίων, μεσογειακής αναιμίας και μονάδων εντα-
τικής θεραπείας από νοσοκομεία της Κρήτης, εκπρόσωποι της 
Ομάδας Φοιτητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης καθώς και εκπρόσωποι σωματείων όπως του Ερυθρού 
Σταυρού Μοιρών, του Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας, του Σώμα-
τος Ελληνικού Οδηγισμού Ηρακλείου καθώς και πλήθος κόσμου, 
εθελοντών αιμοδοτών και νέων ζευγαριών.

Το συμπόσιο ξεκίνησε με την εξαιρετική ομιλία της κυρί-
ας Καλλιόπης Φουντούλη, Διευθύντριας Μονάδας Αιμοδοσίας 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου η οποία είχε 
τίτλο «Από την Eθελοντική Aιμοδοσία στη Δωρεά Μυελού των 
Οστών». 

Δεύτερη ομιλήτρια ήταν η κυρία Μαριγούλα Βάρλα-
Λευθεριώτη, Διευθύντρια Ανοσοβιολογικού Τμήματος Γ.Ν.-
Μαιευτηρίου» Έλενα Βενιζέλου» με θέμα «αρχέγονα αιμοποιητι-
κά κύτταρα: από τη βιολογία στη δωρεά για μεταμόσχευση». 

Τελευταία ομιλήτρια ήταν η κυρία Αικατερίνη Σταυροπούλου-
Γκιόκα, Διευθύντρια της Ελληνικής Τράπεζας Φύλαξης Ομφαλο-
πλακουντιακού Αίματος Ιατροβιολογικού Ιδρύματος Ακαδημίας 
Αθηνών που ανέπτυξε το θέμα «Δωρεά Ομφαλικού Αίματος». 

Βασικό συμπέρασμα του συμποσίου ήταν ότι στη χώρα μας 
χρειάζονται αρκετά βήματα ακόμη για να τεθούν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις λειτουργίας των τραπεζών φύλαξης ομφαλοπλα-
κουντιακού αίματος, καθώς και να υπάρξει έγκυρη ενημέρωση 
για τις δυνατότητες (και τους περιορισμούς) της επιστήμης.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και η συζήτηση που αναπτύχθηκε 
ήταν πολύ υψηλού επιπέδου, δείχνοντας ότι το κοινό ήταν πραγ-
ματικό ώριμο για μια τέτοια ενημέρωση. Στο τέλος, προβλήθη-

κε βίντεο το οποίο είχε δημιουργήσει το Τμήμα Νέων του «Αιμα-
τοκρήτη», βασισμένο στο μελοποιημένο ποίημα «Πρωϊνό Άστρο» 
που ο Γιάννης Ρίτσος είχε γράψει για τη γέννηση της κόρης του. 
Κατά γενική ομολογία ήταν ο καλύτερος επίλογος!

Ο «Αιματοκρήτης» αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει:
Το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων 

Σωματείων Ν. Ηρακλείου και προσω-
πικά την πρόεδρο κα Μαίρη Παχια-
δάκη. τη Νομαρχία Ηρακλείου, το 
Σύλλογο Εργαζομένων Βενιζελείου, 
τους Δήμους Χερσονήσου, Επισκο-
πής, Κόφινα και το Δήμο Ηρακλεί-
ου για την παραχώρηση της αίθου-
σας Ανδρόγεω, τους χορηγούς της 
εκδήλωσης: Φαρμακείο Νίκου και 
Γιάννη Δασκαλάκη Χάρακα, Συνε-
ταιρισμό Φαρμακοποιών Κρήτης 
(ΣΥΦΑΚ),  Βρεφικά Πολυκαταστή-
ματα ΟΜΗΡΟΛΗΣ, IDEAL PRESS, 
Pelargos Shop, Βιβλιοπωλείο Αφρο-
δίτη Ντάγκινη, Πύργος Μονοφατσί-
ου, S/M Αριάδνη Σφακιανάκης Ιωάν-
νης, Πύργος Μονοφατσίου, Brillant 
Gourmet restaurant, Υιοι Σταύρου 
Τσικνάνη ΟΒΕΕ Παναγία Καλυβιανή 
και Ανθοπωλείο Αρέκα.

Ο πρόεδρος του «Αιματοκρήτη» κος Γιώργης Σπύρου

Η συμμετοχή του κόσμου ήταν πραγματικά ουσιαστική, ενώ 
πλήθος επισήμων μας τίμησε με την παρουσία του

Η κυρία Γκιόκα Βασιλική, 
ομιλήτρια στο εκπαιδευτικό 

σεμινάριο μαιών για την 
ορθή λήψη ομφαλικού 

αίματος
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), ως τακτικό μέλος της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Οργανισμών Εθελοντικής Αιμοδοσίας 
(IFBDO-FIODS), συμμετείχε στην Παγκόσμια Γενική Συνέ-
λευση και τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ηπειρωτικής 
Επιτροπής της, που πραγματοποιήθηκε την 16η και 17η 
Απριλίου 2010 στη Δημοκρατία του Σαν Μαρίνο. 

Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και δύο Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν στις εργασίες 
και κατέθεσαν προτάσεις στις θεματικές ενότητες που 
αναπτύχθηκαν και αφορούσαν τα εξής:

• Τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού 
λειτουργίας της IFBDO-FIODS

• Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2009
• Προϋπολογισμός 2010 και χάραξη πολιτικής για το 

2010 και 2011
• Απόφαση για το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο και 

την Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η Ομοσπον-

δία μας έθεσε το θέμα της διαχείρισης του πλάσματος 
και της πολιτικής που ακολουθείται στη χώρα μας και 
ζήτησε ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης παγκοσμί-
ως, για να ακολουθήσουν ανάλογες τοποθετήσεις από 
άλλα μέλη της Συνέλευσης. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποφασιστεί ομόφω-
να από την Ευρωπαϊκή Ηπειρωτική Επιτροπή να μπει ως 
πρώτο θέμα στην επερχόμενη συνάντηση των Ιατρικών 
Συμβούλων της που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 
στις 22 και 23 Μαΐου 2010, στο ξενοδοχείο Stanley, 
όπου θα παραστούν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμμα-
τέας της IFBDO-FIODS. 

Το ίδιο θα ακολουθήσει και ως κεντρικό θέμα της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της συνεδρίασης της 
Ευρωπαϊκής Ηπειρωτικής Επιτροπής της IFBDO-FIODS 
που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Παρίσι. Μετά 
την ενημέρωση που έκανε ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κος 
Χρήστος Πρωτόπαπας σχετικά με τις πιθανές εγκληματι-
κές αμέλειες καθώς και την πολιτική που ακολουθείται 
στην χώρα μας σχετικά με το πλάσμα και τα παράγωγά 
του από το 2002 ως και σήμερα, και μετά τις καταγγελίες 
του, για την συνεργασία παραγόντων που εκπροσωπούν 
άδολα συμφέροντα που θίγονται και την προσπάθεια 
που καταβάλλουν για να συκοφαντήσουν και να κατα-
στήσουν αναξιόπιστη την Ομοσπονδία μας επιστρατεύο-
ντας μέσα ενημέρωσης, ακόμα και πολιτικά πρόσωπα, η 
Διεθνής Οργάνωση (IFBDO-FIODS) μας δήλωσε ομόφω-
να την αμέριστη συνεργασία και υποστήριξή της στην 
προσπάθειά μας για ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο χώρο της Εθελοντι-
κής μη Αμειβόμενης Αιμοδοσίας. 

Είμαστε βέβαιοι πως οι δημόσιες καταγγελίες μας θα 
φέρουν στο χώρο της Αιμοδοσίας το προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα, που επί σειρά ετών προσπαθεί η ΠΟΣΕΑ και 
οι Σύλλογοι μέλη της σε όλη τη χώρα. 

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

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας
Ο Γενικός Γραμματέας

Στυλιανός Αθ. Νικόπουλος

Γενική Συνέλευση FIODS στο San Marino

Αναμνηστική φωτογραφία με τους Προέδρους της Δημοκρατίας 
του San Marino των μελών της Fiods

Πλάνο από τις εργασίες της ΣυνέλευσηςΗ Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης

Από αριστερά διακρίνονται ο Πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας 
Εθελοντών Αιμοδοτών & Επίτιμος Πρόεδρος της FIODS, Martin Mancenido 
Fuertes, ο Πρόεδρος των Εθελοντών Αιμοδοτών του San Marino, Renzo 

Ghiotti, o Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α., Χρήστος Πρωτόπαπας, ο Γ. Γραμματέας 
της Ισπανικής Ομοσπονδίας, Pascual Segovia Armero και ο Γ. Γραμματέας 

της Π.Ο.Σ.Ε.Α., Στυλιανός Νικόπουλος



20

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών - 
Π.Ο.Σ.Ε.Α με συνδιοργανωτή τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών 
Περιφέρειας Ίασμου «Η ΕΛΠΙΔΑ», πραγματοποίησε στον Ίασμο Ροδό-
πης στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2010 Διημερίδα για την Πιστοποίηση 
των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών - μελών της ΠΟΣΕΑ, με Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000. 

Οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών που συμμετείχαν ήταν οι εξής:
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Περιφέρειας Ίασμου «Η ΕΛΠΙΔΑ»
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης 
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοκκινοχώματος Καβάλας 
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ»
Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης και 
Εταιρεία Εθελοντών Αιμοδοτών Τραϊανούπολης Έβρου « ΑΓ. ΓΛΥΚΕ-

ΡΙΑ».
Όλοι, όσοι παρευρέθηκαν παρακολούθησαν την ανάλυση του προτύ-

που και των απαιτήσεών του καθώς και την ανάλυση αυτού, αλλά και 
την πρακτική για άμεση εφαρμογή του στους Συλλόγους, με την πολύ-
τιμη παρουσία και κατεύθυνση του Εισηγητή και Εκπαιδευτή κύρι-
ου Μπούκλη Λάμπρου, Ειδικου Σύμβουλου σε θέματα Πιστοποίησης 
Διαχείρισης Ποιότητας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

Στο τέλος λύθηκαν απορίες και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις 
από τον Εκπαιδευτή κύριο Μπούκλη Λάμπρο και από τον Πρόεδρο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, κύριο 
Χρήστο Πρωτόπαπα.

Την Διημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και χαιρέτισαν, οι κύρι-
οι:

Θεοχαρίδης Στέργιος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου. 
Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, Αντινομάρχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-

σης Ροδόπης – Έβρου, και 
Αμπαντζιάνης Χρήστος, Εκπρόσωπος του Υφυπουργού, παρά τω 

Πρωθυπουργώ, Πεταλωτή Γεώργιου, τους οποίους ευχαριστούμε 
θερμά.

Στόχος μας είναι η Διαφάνεια, η Ευελιξία και η Συνεχής Βελτίωση 
τόσο της Ομοσπονδίας όσο και των Συλλόγων- Μελών σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2000, ενώ σκοπός μας 
είναι πάντα, η ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων για την σπουδαι-
ότητα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της ανάγκης για αυτάρκεια Αίμα-
τος στην χώρα μας από Εθελοντικά Προσφερόμενο Αίμα. Σας ευχαρι-
στούμε εκ των προτέρων για την δημοσίευση του Δελτίου Τύπου αλλά 
και των Φωτογραφιών. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

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

Εμ. Πρωτόπαπας

Ο Γενικός Γραμματέας
Στυλιανός Αθ. Νικόπουλος

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 
Γεωργία Κ. Γεωργίου

 Αναμνηστική φωτογραφία

Στο βήμα ο Προέδρος της Ομοσπονδίας, κ. Πρωτόπαπας Χρήστος

«Πιστοποίηση ISO 9001:2000 στους Συλλόγους Εθελοντών 
Αιμοδοτών περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1.Στοιχεία  Διημερίδας
Τίτλος: Ημερίδα Πιστοποίησης ISO 9001:2000
Ημερομηνία: 20-21 Φεβρουαρίου 2010
Τόπος διεξαγωγής: Ίασμος Ροδόπης
Εκπαιδευτής:Μπούκλης Λάμπρος

2.Γενική αξιολόγηση της Ημερίδας
Ανεπαρκές  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Άριστα 

Βαθμός ανταπόκρισης της Ημερίδας στις προσδοκίες σας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Καταλληλότητα χώρου διεξαγωγής της Ημερίδας  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Κατανόηση της μεθοδολογίας της Πιστοποίησης  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Τήρηση του προγράμματος     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Γνώσεις του Εκπαιδευτή     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Συνεργασία με τον Εκπαιδευτή     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Συνεργασία με την Γραμματεία της ΠΟΣΕΑ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Οριοθέτηση στόχων για την υλοποίηση του 

προγράμματος Πιστοποίησης των  Συλλόγων   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Εθελοντών Αιμοδοτών     

Δυνατότητα που σας δόθηκε για να 

παρουσιάσετε τον Σύλλογό σας     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Παράνομη διακίνηση ανθρώπων
Traffing in human beings είναι η εμπορία, μετα-

φορά και διακίνηση ανθρώπων, κυρίως γυναικών 
και παιδιών που είναι και οι πλέον ευπαθείς, με 
σκοπό την πορνεία.

Τα περισσότερα θύματα της σεξουαλικής 
δουλείας έρχονται στις χώρες υποδοχής με σκοπό 
να εργαστούν. Ο εκφοβισμός, οι ξυλοδαρμοί, τα 
βασανιστήρια, η ψυχολογική κακοποίηση και η 
σωματική βία δεν αφήνουν περιθώρια διαφυγής. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που η δραπέτευση από 
τον ανυπόφορο τρόπο ζωής, μπορεί να στοιχίσει 
τη ζωή αυτών των γυναικών.

Οι απατηλές υποσχέσεις των κυκλωμάτων του 
οργανωμένου εγκλήματος, για ικανοποιητικές 
αποδοχές και καλές συνθήκες εργασίας, εξαπα-
τούν πάντα τα θύματά τους. Η αναμενόμενη 
βοήθεια είναι ανύπαρκτη, καθώς τα θύματα δεν 
γνωρίζουν ικανοποιητικά ή καθόλου την γλώσσα. 
δεν γνωρίζουν από πού και πώς να ζητήσουν βοήθεια. Η απομό-
νωση και η άγνοια των μηχανισμών προστασίας οδηγούν τα 
θύματα της διεθνής σωματεμπορίας στη μη γνωστοποίηση και 
καταγγελία των συμβάντων. Δεν είναι λίγα τα θύματα, γυναί-
κες και παιδιά που πουλήθηκαν από τους δικούς τους, λόγω 
μεγάλης ανάγκης, για λίγα χρήματα ή έπεσαν θύματα απαγω-
γής. Ακόμα, αρκετές γυναίκες με την θέλησή τους αποφάσισαν 
να δουλέψουν σε βιομηχανία της πορνείας, πιστεύοντας ότι το 
εύκολο χρήμα θα ικανοποιούσε τις ανάγκες της οικογένειάς 
τους και τις δικές τους. Λογάριαζαν όμως χωρίς να γνωρίζουν 
τις προθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος που δεν επιτρέ-
πει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της ελευθερίας.

Ο συχνός υποχρεωτικός εθισμός των θυμάτων αυτών στα 
ναρκωτικά, είναι μια άλλη πτυχή του προβλήματος που σκοπό 
έχει την εξάρτηση του θύματος στο δίκτυο του οργανωμένου 
εγκλήματος.

Η διατήρηση της νέας αυτής μορφής δουλείας στις αναπτυγ-
μένες χώρες, με άτομα γυναίκες και παιδιά από αναπτυσσό-
μενες χώρες, όπως Ρωσία, Ουκρανία, Ρουμανία, Μολδαβία, 
Βουλγαρία, Αλβανία και Μαυροβούνιο, έχει ως αποτέλεσμα 
την διακίνηση, από τα κυκλώματα των σωματεμπόρων, πάνω 
από 18.000 ατόμων. Τα έσοδα από όλες αυτές τις παράνομες 
ενέργειες αποφέρουν στα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήμα-
τος πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ελληνική Νομοθεσία, εναρμονισμένη με τις Αρχές της 
Διεθνούς Νομιμότητας και σεβόμενη τα Ανθρώπινα δικαιώματα 
θεωρεί πλέον τη διεθνική σωματεμπορία, έγκλημα και παρέχει 
την βοήθεια εκείνη που αρμόζει στα θύματα.

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις(Μ.Κ.Ο.) με το εθελοντι-
κό έργο που επιτελούν και την ευαισθησία που τις διακρίνει, 
βοηθούν όλα τα θύματα της βιομηχανίας της πορνείας, να αντι-
μετωπίσουν το μεγάλο αυτό πρόβλημα.

Η ιατρική περίθαλψη, η ψυχολογική υποστήριξη, η στέγη, η 
κοινωνική επανένταξη, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και ο επαναπατρισμός των θυμάτων, είναι η εστίαση της 
δράσης των περισσότερων Μ.Κ.Ο. Τα προγράμματα που εκπο-
νούνται για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινω-
νίας από τις Μ.Κ.Ο., σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας(Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών, είναι το σημαντικότερο όπλο ενάντια στην παράνομη 
διακίνηση αυτών των ανθρώπων.

Η παράνομη διακίνηση ανθρώπων (trafficking in humans 
beings) έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις κατά τις τελευταίες δυο 
δεκαετίες ανά την υφήλιο.

Το «παραδοσιακό» εμπόριο δούλων και η δουλεία έχουν 
πλέον  μετεξελιχθεί σε μια σύγχρονη επιχείρηση οικονομι-
κής εκμετάλλευσης, ιδίως της εξαναγκαστικής εργασίας των 
προσώπων και της γενετήσιας ζωής τους.

Εκτιμάται ότι η παράνομη διακίνηση προσώπων αποτελεί την 
τρίτη μεγαλύτερη «εγκληματική επιχείρηση» μετά την παράνο-
μη εμπορία ναρκωτικών και όπλων.

Κοινωνικοί παράγοντες, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η 
άγνοια της γλώσσας, η οικονομική δυσπραγία, καθιστούν τις 

γυναίκες, τους ανήλικους και τους αλλοδα-
πούς, ευάλωτους και θύματα του απεχθούς 
αυτού εγκλήματος, με τις γνωστές επιπτώσεις 
στη σωματική και ψυχική τους υπόσταση.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, για την αποτελε-
σματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ειδε-
χθών εγκλημάτων και την εξασφάλιση πολύ-
πλευρης επαρκούς βοήθειας εκ μέρους της 
πολιτείας στα θύματα, προώθησε την Ψήφιση 
από τη Βουλή του Ν. 3064/2002 ΦΕΚ Α 248 για 
την «καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ζωής και 
αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών». Με 
τις διατάξεις του νόμου τιμωρούνται αυστη-
ρότερα (ορισμένες σε βαθμό κακουργήματος) 
όλες οι σύγχρονες μορφές παράνομης διακί-
νησης ανθρώπων, όπως αυτή της αφαίρεσης 
οργάνων του σώματος, της εξαναγκαστικής 

και απατηλής εκμετάλλευσης εργασίας προσώπων, της οικο-
νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της στρατολό-
γησης ανηλίκων για χρησιμοποίηση σε ένοπλες συγκρούσεις, 
ενώ δίνεται έμφαση ιδιαίτερα στην προστασία ανηλίκων και 
άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Επιπλέον δε, με ρητή διάταξη, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 
της παιδικής πορνογραφίας, που με την ανάπτυξη του διαδι-
κτύου έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Εκτός των ανωτέρω, με τον ίδιο νόμο θεσπίζεται για πρώτη 
φορά στη χώρα μας  το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο για 
την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα των συγκεκρι-
μένων εγκληματικών πράξεων.

Έτσι, με βάση τον ανωτέρω νόμο, καταρτίστηκε και δημο-
σιεύτηκε το Π.Δ. 233/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 204) για την: «Προστα-
σία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323 
Α, 349 και 351 Α του ποινικού κώδικα κατά το άρθρο 12 του ν. 
3064/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 248).

Με βάση το σχετικό πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών, ως 
διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, νοείται: «Η στρατολόγηση, 
μεταφορά, διακίνηση, παροχή στέγης ή φιλοξενίας σε ανθρώ-
πους με την χρήση απειλής ή βίας ή άλλων μορφών εξανα-
γκασμού, μέσω απαγωγής, απάτης ή άλλης μορφής εξαπά-
τησης, μέσω κατάχρησης εξουσίας ή κατόπιν εκμετάλλευσης 
της τρωτής θέσης του θύματος ή μέσω καταβολής ή εισπράξε-
ως χρηματικών ποσών ή μέσω της παροχής ή αποδοχής πάσης 
φύσεως ωφελημάτων (δωροδοκίας, προνομίων κλπ), για την 
εξασφάλιση της συναίνεσης προσώπου που έχει τον έλεγχο ή 
την επιμέλεια ενός άλλου προσώπου, με σκοπό την εκμετάλ-
λευση του τελευταίου.

Ο όρος εκμετάλλευση περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο την εκμε-
τάλλευση της πορνείας τρίτων προσώπων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την καταναγκαστική εργασία ή 
υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών, την δουλεία ή πρακτικές που 
μοιάζουν με εκείνες της δουλείας ή της σκλαβιάς ή την αφαί-
ρεση οργάνων».

Πίσω από τον βαρύγδουπο αυτό ορισμό κρύβεται μια δραμα-
τική πραγματικότητα που αποτελεί ντροπή για τον πολιτισμέ-
νο κόσμο μας.

Η χώρα μας εφαρμόζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Εθνι-
κό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της Παράνομης Διακί-
νησης Ανθρώπων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, δράσεις 
πρόληψης και επανένταξης των θυμάτων στις χώρες προέλευ-
σης, υποστήριξη των θυμάτων, εκστρατείες ευαισθητοποίη-
σης του κοινού και προγράμματα επιμόρφωσης συναρμοδίων 
κρατικών φορέων.

Βραχάτι 20/3/2010

Ανδρέας Θεοδωρόπουλος,
Ταξίαρχος Ε.Α. ΕΛ.ΑΣ.,-Πρόεδρος Λογαριασμού Αλληλοβο-
ήθειας Μελών Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών -Εθελοντής 

Αιμοδότης της Τράπεζας Αίματος ΕΛ.ΑΣ. & Τράπεζας Αίματος 
ΣΕΑ Ξυλοκάστρου «Οι Φίλοι της Ζωής»



22

Ενημέρωση του ΣΕΑ Κοζάνης στις Σχολές Ο.Α.Ε.Δ

Ο σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης συνεχί-
ζοντας το ενημερωτικό πρόγραμμα στα σχολεία του Ν. 
Κοζάνης, επισκέφτηκε και ενημέρωσε τους σπουδα-
στές των σχολών Ο.Α.Ε.Δ., για θέματα που αφορούν την 
Αιμοδοσία, την Δωρεά Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος 
(βλαστοκύτταρα), Μυελού των Οστών και Δωρεάς Ιστών 
και Οργάνων Σώματος.

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι σπουδαστές για την 
Αιμοδοσία και την Δωρεά Οργάνων, έγιναν δε πολλές 
ερωτήσεις για την δωρεά Ομφαλοπλακουντιακού Αίμα-
τος (βλαστοκυττάρων) διαβεβαιώνοντας τους ομιλητές 
ότι σύντομα θα περάσουν την πόρτα του Συλλόγου για 
πληρέστερη ενημέρωση.

 Ο πρόεδρος του συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών 
Κοζάνης τόνισε στα παιδιά ότι η Ζωή και η υγεία δεν είναι 
έτσι απλά, αυτονόητα, η διάρκεια και η ποιότητά τους 
εξαρτώνται από την συμπεριφορά όλων μας, δίνοντας 
έτσι έμφαση και για την ανάγκη ασφαλούς οδήγησης, 
τόνισε επίσης ότι σωστός πολίτης είναι ο καλά ενημερω-
μένος πολίτης, ώστε ελεύθερα και με γνώση να αποφα-
σίζει για τη Ζωή του, ενώ η γιατρός κα Τσιαβή μίλησε για 
την Αιμοδοσία, την ανάγκη ύπαρξης Εθελοντών Αιμοδο-
τών, τα συστατικά του Αίματος και τις λειτουργίες των 
κυριότερων από αυτά.  

Ευχαριστούμε την διεύθυνση και τους καθηγητές των 
σχολών Ο.Α.Ε.Δ. για την άψογη υποδοχή καθώς επίσης 
και την γιατρό μας Εθελόντρια, κα Τσιαβή Τζένη για την 
πολύχρονη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις του Συλλό-
γου.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος

Τσαουσίδης Θεόδωρος

Μαθητές των Σχολών του ΟΑΕΔ παρακολουθούν την ενημέρωση 

 

Ο ΔΥΠΕάρχης Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας, 

κ. Παναγιώτης Γκούμας

Η κ. Μαρίνα Καρακάντζα, 
Αιματολόγος, Υπεύθυνη του 

Κέντρου Αιμοδοσίας του Π.Γ.Ν. 
Πατρών
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και μέγιστη ανταπόκριση η επίσκεψη – ενημέρωση στα Σχολεία της Ανδρα-
βίδας (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) στις 20 Απριλίου 2010.

Κλιμάκιο απαρτιζόμενο από τον πρώην Α΄ Αντιπρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Α., κ. Πολυκρέτη Ελευθέριο, τον Πρόεδρο του 
ΣΕΑ Ανδραβίδας «Η Ζωή», κ. Χαραλαμπίδη Δημήτριο και την κ. Αναστασία Φώτου, Γ. Γραμματέα του Συλλόγου, αφού 
ενημέρωσε τους μαθητές για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας, μοίρασε έντυπο υλικό σχετικό με την αιμο-
δοσία, το οποίο είχε παραλη-
φθεί από την Γραμματεία της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Τα μηνύματα είναι πολύ 
ενθαρρυντικά και μας δίνουν 
δύναμη να συνεχίσουμε 
υπηρετώντας την με τα καλύ-
τερα αποτελέσματα!

Ο Πρόεδρος 
 Δημήτρης Χαραλαμπίδης

 Η Γ. Γραμματέας
 Αναστασία Φώτου

Ενημέρωση απο τον  ΣΕΑ Ανδραβίδας «Η ΖΩΗ» 
στα σχολεία της περιοχής

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α., 
κ. Πολυκρέτης Ελευθέριος, 

ενημερώνει τους μαθητές για την 
αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας
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Αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη η χαρά που μας διακατέ-
χει, όλους εμάς στο Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμο-
δοτών Καρπάθου, για τις επιδόσεις της τελευταίας αιμο-
ληψίας που έγινε στο νησί μας, το τριήμερο 12-13-14 
Μαρτίου 2010.

Δεν είναι μόνο οι 130 μονάδες αίματος που συλλέχθη-
καν, που μας κάνουν να νιώθουμε ικανοποίηση, αλλά και 
η προσέλευση της ΣΤ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Καρπάθου ‘’Ποτίδαιον’’, στους χώρους του Κέντρου 
Υγείας Καρπάθου, όπου και έγιναν οι αιμοληψίες.

Οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τη δασκάλα τους, 
είδαν με τα μάτια τους την διαδικασία αιμοληψίας, ότι 
τελικά η βελόνα δε πονάει, υπέβαλαν τα ερωτήματά 
τους στο προσωπικό του Σταθμού Αιμοδοσίας Ρόδου και 
έλαβαν γενικά μια πληρέστατη ενημέρωση για το τι εστί 
αιμοδοσία. 

Επίσης, πριν φύγουν οι μαθητές, τους μοιράστηκαν 
από τον Σύλλογο ενημερωτικά φυλλάδια για περισσό-
τερη μελέτη στο σπίτι και από ένα t-shirt της Π.Ο.Σ.Ε.Α 
με μηνύματα για την εθελοντική αιμοδοσία. Η δασκά-
λα με τους μαθητές της, φόρεσαν τα μπλουζάκια και με 
αυτά επέστρεψαν περνώντας μέσα από τους δρόμους 
της πόλης στα σχολεία τους.

Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κερδίσει αρκετούς νέους 
αιμοδότες για το μέλλον.

Εκφράζουμε την υπερηφάνεια που αισθανόμαστε, για 
το απλό γεγονός ότι το μήνυμα της εθελοντικής αιμο-
δοσίας, είναι πλέον βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία της 
Καρπάθου.

Να μοιραστούμε ακόμα μαζί σας τη χαρά μας, για το 
γεγονός ότι μετά από 12 περίπου χρόνια, ο Σύλλογος 
Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου, αποκτά στέγη και 

μάλιστα στο χώρο του Κ.Υ. Καρπάθου.
Τελικά είχε δίκιο ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ, κ. Χρήστος 

Πρωτόπαπας: κάθε πράγμα θέλει και την κατάλλη-
λη πίεση – διεκδίκηση. Απομένει μόνο να βρούμε τον 
κατάλληλο εξοπλισμό για τη στέγη μας - κάθε βοήθεια 
δεκτή.

Προγραμματισμός για την επόμενη αιμοληψία τον 
μήνα Ιούλιο, μαζί με τις βραβεύσεις για τους τακτικούς 
και χρόνιους αιμοδότες και τη γιορτή αιμοδότη. 

Όλα αυτά στην Ανεμοέσσα-Τετράπολη του Αιγαίου, 
την πανέμορφη Κάρπαθο!

 Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α. Καρπάθου

Αιμοδοσία-ΣΕΑ Καρπάθου 12-13-14 Μαρτίου

Μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Καρπάθου «το Ποτίδαιον» στο Κ.Υ. Καρπάθου

Πλάνο από τη διαδικασία της αιμοληψίας
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  Το Κοινωφελές Μη Κερδοσκο-
πικό Σωματείο Γραμμή Ζωής και η 
Μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκο-
μείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», 
με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού 
απέναντι στους ηλικιωμένους 
συνανθρώπους μας, σας ανακοι-
νώνουν την έναρξη της συνεργα-
σίας τους με σκοπό τη δημιουρ-
γία, σε πανελλαδικό επίπεδο, μίας 
Τράπεζας Αίματος για την Τρίτη 
Ηλικία. 

   Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 
η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα 
των ηλικιωμένων (65 ετών και 
άνω) αριθμεί 2.500.000 ανθρώ-
πους στην Ελλάδα. Η Γραμμή 
Ζωής, ανταποκρινόμενη στις διαρ-
κώς αυξανόμενες ανάγκες της 
τρίτης ηλικίας, πέραν των δωρεάν 
υπηρεσιών Τηλεειδοποίησης και 
Βοήθειας στο Σπίτι, επεκτείνει την 
αφιλοκερδή προσφορά της και 
στο πεδίο της εθελοντικής αιμο-
δοσίας. 

   Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 
-την “απουσία στρατηγικού 

σχεδιασμού για την εθελοντική 
προσφορά αίματος”, την οποία 
επανειλημμένα έχει υπογραμμί-
σει ο Πρόεδρος της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμο-
δοτών Ελλάδος (ΠΟΣΕΑ) Χρήστος 
Πρωτόπαπας, και η οποία πλήτ-
τει τις πιο ευαίσθητες ομάδες του 
πληθυσμού (παιδιά και ηλικιωμέ-
νους). 

-το γεγονός ότι οι καθημερινές 
ανάγκες αίματος στη χώρα μας 
είναι μεγάλες (τροχαία, μεσογει-
ακή αναιμία, λευχαιμία, ασθενείς 
που υποβάλλονται σε χειρουργική 
επέμβαση, καρκινοπαθείς, μετα-
μοσχευμένοι κ.α. – κατανάλωση άνω των 600.000 μονά-
δων ετησίως) και ότι το ποσοστό των αιμοδοτών αντιστοι-
χεί μετά βίας στο 6% του πληθυσμού. 

-ότι δεν έχει εκλείψει το φαινόμενο της αγοράς αίματος 
και ότι τους καλοκαιρινούς μήνες εισάγουμε αίμα από το 
εξωτερικό. 

-ότι άνω του 50% των αναγκών σε αίμα καλύπτονται από 
το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον των ασθενών, μολο-
νότι στη βιβλιογραφία αναφέρεται από αιματολόγους 
ότι δεν πρέπει οι συγγενείς λόγω σωματικής και ψυχικής 
ταλαιπωρίας να αιμοδοτούν, 

η Γραμμή Ζωής θεωρεί επιτακτική ανάγκη τη διάδοση 
της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας, στο πλαίσιο της 
δημιουργίας Πανελλήνιας Τράπεζας Αίματος για την Τρίτη 
Ηλικία, ως μία πράξη ανθρωπιάς και στοιχειώδους κοινωνι-

κής αλληλεγγύης. 
   Ως εκ τούτου, με τη συνδρομή της κινητής μονάδας 

αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αθηνών “Ο Άγιος Σάββας”, 
η Γραμμή Ζωής θα πραγματοποιήσει στις 6 Μαρτίου στο 
Σύνταγμα (στάση Μετρό, αίθουσα εκδηλώσεων) μονοήμε-
ρη εθελοντική αιμοδοσία για τη σύσταση της Πανελλήνιας 
Τράπεζας Αίματος υπέρ της Τρίτης Ηλικίας. 

Παράλληλα, στο ίδιο πνεύμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μήνα Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν εθελοντικές αιμοδο-
σίες σε δήμους και επιχειρήσεις. 

Ευελπιστούμε στη διάδοση του μηνύματος και στη στήρι-
ξή σας για την προώθηση των δράσεών μας. 

Φιλικά, 
Κων/νος Ταγκούλης 

Υπ. Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 

Συνεργασία ΜΚΟ Γραμμή Ζωής και Νοσοκομείου Αθηνών 
«Ο Αγ. Σάββας» για τη Δημιουργία Πανελλήνιας Τράπεζας 

Αίματος για την Τρίτη Ηλικία
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Διοργάνωση Αιμοδοσίας 
από το Δημοσιογραφικό Συγκρότημα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Με πρωτοβουλία του Δημοσιογραφικού Συγκροτήματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» διορ-
γανώθηκε αιμοδοσία κοινωνικής ευαισθητοποίησης με τίτλο «Σταγόνες Ζωής» 
και σύνθημα «Δώσε Αίμα – Δώσε Ζωή!», την Τρίτη 23 Μαρτίου 2010, στην 
πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.

Για την πραγματοποίηση της αιμοδοσίας, χρησιμοποιήθηκε κινητή μονάδα 
αιμοληψίας του Κέντρου Αιμοδοσίας του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Θ. η οποία βρισκό-
ταν στο ύψος του κινηματογράφου «Ολύμπιον», από τις 10.00 π.μ. έως τις 
14.00 μ.μ.

Σκοπός της προσπάθειας ήταν να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι πολίτες της 
Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, ώστε να συνεισφέρουν εθελοντικά στην κάλυψη 
της αυξημένης ζήτησης σε αίμα που παρουσιάζεται στη χώρα μας και ειδικό-
τερα την περίοδο του Πάσχα, όπου και έγινε η προσπάθεια. Η αιμοδοσία πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με 
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, η οποία και θα 
έχει την αποκλειστική ευθύνη διάθεσης των φιαλών αίματος που συγκεντρώ-
θηκαν.

Μήνυμα ζωής
Για τη ζωτική σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, η οποία μπορεί να προα-

χθεί με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μίλησε η διευθύντρια του 
Κέντρου Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κ. Γεωρ-
γία Παπαϊωάννου.  Όπως ανέφερε, η συμμετοχή στην εν λόγω αιμοδοσία ήταν 
μεγάλη, με πρωταγωνιστές τους νέους. “Ο  Έλληνας δεν είναι αδρανής. Είναι 
ευαίσθητος σε τέτοια θέματα και δίνει αίμα όταν υπάρχει ανάγκη. Στόχος μας 
είναι να προσεγγίσουμε αυτόν τον περιστασιακό αιμοδότη, να είμαστε συνε-
χώς κοντά του και να τον αφυπνίσουμε. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
το Πάσχα, το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα οι ανάγκες παραμένουν ίδιες”, 
τόνισε η κ. Παπαϊωάννου.

Σύμφωνα με την ίδια, στο Κέντρο Αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου συλλέγονται ετησίως 40.000 μονάδες αίμα-
τος, εκ των οποίων 25.000 προέρχονται από εθελοντές αιμοδότες και 15.000 από περιστασιακούς αιμοδότες.Ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, κ. Χρήστος Πρωτόπαπας επισήμανε ότι κύριος στόχος της 
Ομοσπονδίας παραμένει η προβολή και η ενημέρωση όλων των Ελλήνων πολιτών για τη σημασία της δωρεάς αίματος.

“Για μας είναι αναγκαίο να έχουμε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες, αλλά και να ενημερώσουμε και να προσελκύσουμε 
και το συγγενικό περιβάλλον των αιμοδοτών αυτών, ώστε να εξελιχθεί κι αυτό με τη σειρά του σε αιμοδότη”, εξήγησε ο κ. 
Πρωτόπαπας. Παράλληλα, ανέφερε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ομοσπονδία έχει και η οικονομία του αίματος. Συνεπώς, 
είναι αναγκαία η επάνδρωση των μονάδων αιμοδοσίας των νοσοκομείων με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να δημιουρ-
γηθούν συνθήκες οικονομίας του αίματος.

Ο π. Ταμίας  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, κ. Χρήστος Δρούγγος αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια της Ομοσπονδίας να βρεθούν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, ώστε να έχουμε ασφαλές αίμα, το οποίο θα παρέ-
χεται άμεσα στους πάσχοντες. Παράλληλα τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει εθνικός σχεδιασμός γύρω από το αίμα, με μηχα-
νογράφηση και συνεργασία των μονάδων αιμοδοσίας, και κατέληξε: “Όταν σταματήσουμε να αγοράζουμε αίμα, τότε θα 
πούμε ότι πετύχαμε τον στόχο μας”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη προσπάθεια είχε την ευγενική υποστήριξη της COCA COLA 3Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
κ. Στάθη Τσακίρη
Διευθυντή Marketing & Ανάπτυξης
T: 2310560302
Ε: marketing@makthes.gr

Η Δ/ντρια Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Ιπποκρατείου 
Θεσσαλονίκης, κ. Γωγώ Παπαϊωάννου

Πλάνα από τη διαδικασία της αιμοληψίας
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Ευχαριστήριο Εκδήλωσης 35 χρόνων του ΣΕΑ Ξάνθης
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η 

ΑΓΑΠΗ» ευχαριστεί θερμά όσους παρευρέθηκαν στην τιμητι-
κή εκδήλωση της 26ης Απριλίου 2010 στις εγκαταστάσεις του 
Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης τιμώντας με την 
παρουσία τους, αλλά και τα καλά τους λόγια, την 35χρονη 
προσφορά των οργανωμένων εθελοντών αιμοδοτών του 
Νομού μας στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Μια μοναδι-
κή βραδιά που ξεχείλισε από συγκίνηση αφού «ακούστηκε» 
από τα λόγια των ομιλητών μια από τις ωραιότερες ιστορί-
ες της περιοχής μας, σε ένα συναπάντημα γενιών εθελοντών 
αιμοδοτών. Η παρούσα διοίκηση ευχαριστεί όσους έθεσαν το 
λιθαράκι τους στο να ιδρυθεί, εδραιωθεί, γιγαντωθεί και πραγ-
ματωθεί μια τέτοια μεγάλη και πρωτότυπη ιδιωτική πρωτο-
βουλία και ιδέα,  αφού εκείνα τα χρόνια της ίδρυσης (1975) 
υπήρχε ακόμη η αγοραπωλησία του αίματος λόγω των ιδιω-
τικών τραπεζών και η ζωή πολλών ήταν αποτέλεσμα εξάρτη-
σης στο πόσα χρήματα διέθετε κάποιος για να σωθεί ο ίδιος 
ή το αγαπημένο του πρόσωπο! Εχουν αλλάξει πλέον οι κατα-
στάσεις με τα χρόνια, όπως έχουν αλλάξει και οι προκλήσεις 
και προσκλήσεις για νέες δράσεις και προσπάθειες όπως αυτή 
της δωρεάς αιμοπεταλίων και της δωρεάς οργάνων ιστών και 
σώματος. 

Τις ευχαριστίες μας:
-στη διοίκηση και τους συνεργάτες του Ιδρύματος Θρακι-

κής Τέχνης και Παράδοσης για τη διάθεση του χώρου και τη 
βοήθεια που προσέφεραν.

-τους χορηγούς της εκδήλωσης ήτοι: το κατάστημα «ΛΕΥΚΟ-
ΚΟΣΜΟΣ» στην Τσιμισκή 2 της κ.Σινορίκ Βαρτάν Μπαλατλιάν 
και την εταιρεία Σταύρος Κουνής και ΣΙΑ ΟΕ  «smsone.gr» στη 
Βενιζέλου 70 για τη στήριξή τους.

-στους τρεις ομιλητές της εκδήλωσης: Γιάννης Διαφωνί-
δης, εκδότης εφημερίδας «ΕΜΠΡΟΣ», Χρήστος Πρωτόπαπας, 
πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών και Δημήτρης Πετρίδης, ιατρός του Διασυνορια-
κού Κέντρου Υγείας Εχίνου.

-στα Μ.Μ.Ε. του Νομού μας για την κάλυψη της εκδήλω-
σης.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν εικοσιοκτώ (28) διατελέσαντα 

μέλη των διοικητικών συμβουλίων από το 1975 έως το 2009, 
αλλά και με τιμητική πλακέτα για το σύνολο της προσφο-
ράς του ο διευθυντής αιμοδοσίας του Γ.Ν.Ξάνθης κ.Δημήτρι-
ος Καραμανίδης (1987 έως σήμερα). Ειδική τιμητική πλακέτα 
απένειμε στο Σύλλογο της Ξάνθης για την 35χρονη προσφο-
ρά του στην πανελλήνια εθελοντική αιμοδοτική οικογένεια 
εκ μέρους της Ομοσπονδίας των Εθελοντών Αιμοδοτών ο 
Πρόεδρος κ.Χρήστος Πρωτόπαπας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκτός του κόσμου και των 
εθελοντών αιμοδοτών ο Δήμαρχος Ξάνθης κ.Μιχάλης Στυλια-
νίδης, ο πανοσιολογιότατος κ. Παντελεήμων, η πρόεδρος του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου κ. Χρυσούλα Δημούδη, ο πρόε-
δρος κ. Κωστής Δημητρακόπουλος και το Δ.Σ. του Σωματείου 
Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης, η πρόεδρος του Ερυθρού 
Σταυρού-Παράρτημα Ξάνθης κ. Χαρίκλεια Μαργαριτοπού-
λου, η πρόεδρος του Γηροκομείου Ξάνθης κ.Βιβή Στυλιανί-
δου, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Χωρίς Σύνορα κ. 
Ψωμά Ψαρρή Βασιλική, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων 
Ν. Ξάνθης κ. Θεόδωρος Ρωμανίδης, η πρόεδρος του Συλλό-
γου Φίλων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης κ. 
Ελένη Εφραιμίδου, ο πρόεδρος της Ο.Ε.Β.Ε. Ξάνθης κ. Σωτή-
ρης Τσιακίρογλου,ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Θεόφιλος 
Παρτσαλίδης, ο στρατηγός ε.α. και δημοτικός σύμβουλος κ. 
Νικόλαος Φωτιάδης, ο δημοτικός σύμβουλος Βιστωνίδος κ. 
Αλέξανδρος Παπατζής κ.α.

Η παρούσα διοίκηση θα συνεχίζει όσο της επιτρέπουν οι 
δυνάμεις της και «ζει» μέσα της αυτό το «μεράκι» για κοινωνι-
κή προσφορά να αγωνίζεται καθημερινά, αφού στόχος για τα 
επόμενα χρόνια είναι να ζήσουν την εμπειρία της εθελοντι-
κής αιμοδοσίας έστω για μια φορά όσο το δυνατόν περισσό-
τεροι Ξανθιώτες. Μετά ας αποφασίσουν οι ίδιοι, μόνοι τους... 
αν θα συνεχίσουν!

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Χαρ. Παπαχρόνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Αθ. Σιωπίδης

Ο Πρόεδρος του ΣΕΑ Ξάνθης, κ. Παπαχρόνης Ιωάννης παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα 
από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Α., κ. Χρήστο Πρωτόπαπα
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Εξώφυλλα νέων 12σέλιδων εντύπων της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Μια νέα πρωτοβουλία της Ομοσπον-
δίας μας! Οι κυρίες Θεοδωρή Ελένη, 

Δ/ντρια Κέντρου Αιμοδοσίας του 
Γ.Ν.Π. «Ο Αγ. Ανδρέας», Καρακάντζα 
Μαρίνα, Υπεύθυνη Κέντρου Αιμο-

δοσίας Π.Γ.Ν. Πατρών, Τριανταφύλ-
λου Εύη, Επιμελήτρια Α΄ του Κέντρου 

Αιμοδοσίας του Π.Γ.Ν. Πατρών & 
Κουράκλη - Συμεωνίδη Αλεξάνδρα, 

Υπεύθυνη Μ.Μ.Α. Π.Γ.Ν. Πατρών, όλες 
μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α., επιμε-
λήθηκαν τα 3 νέα 12σέλιδα έντυπα, 
που τυπώσαμε σε 300.000 τεμάχια 

και τα οποία έχουν ήδη σταλεί 
σε όλους τους Συλλόγους-μέλη 

μας και στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας 
όλης της χώρας
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3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών
Άμφισσα 19 – 21 Μαρτίου 2010

“Εθελοντισμός στη σκιά του κάστρου των Σαλώνων”
Ήταν Μάρτιος του 2009, στο πανέ-

μορφο νησί της Καρπάθου, στη διάρ-
κεια του 2ου Συνεδρίου της Π.Ε.Ν.Ε.Α., 
όταν ένας Σύλλογος Εθελοντών Αιμο-
δοτών της περιφέρειας, αποτελούμε-
νος από νέα άτομα, κατέθεσε πρότα-
ση για την ανάληψη ενός δύσκολου 
εγχειρήματος, αυτού της διοργάνω-
σης του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρί-
ου των Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών. 
Ο Σ.Ε.Α. της Άμφισσας με τους νέους 
του μπροστάρηδες έκανε την υπέρβα-
ση, πολλά υποσχόμενος.

Έτσι φέτος το 2010, από 19 έως 21 
του Μάρτη, οι νέοι εθελοντές αιμοδό-
τες ταξίδεψαν στην ιστορική πόλη της 
Άμφισσας, τα ξακουστά Σάλωνα, για 
να συμμετάσχουν στις εργασίες του 
3ου Συνεδρίου της Π.Ε.Ν.Ε.Α..

Ιδιαίτερα εγκάρδια υποδέχτηκαν 
τους νέους οι διοργανωτές του 3ου 
Συνεδρίου, μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Τοπικής Επιτρο-
πής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών του 
Σ.Ε.Α. Άμφισσας. Με την εγγραφή 
τους και την παραλαβή του συνεδρι-
ακού υλικού και των δώρων από τους 
οικοδεσπότες οι Σύνεδροι τακτοποιού-
νταν στους χώρους διαμονής τους, στο 
ξενοδοχείο Amfisseum και στο κέντρο 
νεότητας του Δήμου Άμφισσας.

Για τις ανάγκες της διεξαγωγής του 
συνεδρίου χρησιμοποιήθηκαν η αίθου-
σα και το αμφιθέατρο του Γιάγτζει-
ου Κορδώνειου Πνευματικού Κέντρου 
Άμφισσας και η αίθουσα συνεδριάσε-
ων του Δήμου Άμφισσας.

Την Παρασκευή το απόγευμα, αφού 
οι περισσότεροι σύνεδροι είχαν τακτο-
ποιηθεί και εν αναμονή λιγοστών 
ακόμα, έγινε η πρώτη γνωριμία των 
συνέδρων και των Σ.Ε.Α. που εκπρο-
σωπούσαν μέσα από μία παρουσία-
ση που έκανε κάθε αντιπροσωπεία. 
Παράλληλα υπήρχε έκθεση εντύπων, 
αφισών και προωθητικού υλικού των 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και 
της Π.Ο.Σ.Ε.Α..

Το βράδυ της Παρασκευής κηρύχτη-
κε και επίσημα η έναρξη των εργασι-
ών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο 
της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Χρήστο Πρωτόπαπα, 
με την παρουσία και των μελών του 
Δ.Σ.της Π.Ο.Σ.Ε.Α., μετά τους χαιρετι-
σμούς του Προέδρου του διοργανωτή 
Σ.Ε.Α. Άμφισσας κ. Νικόλαου Αναγνω-
στόπουλου, του Νομάρχη Φωκί-
δας κ. Νικόλαου Φουσέκη, της Γραμ-
ματέως της Παγκόσμιας Επιτροπής 

Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών (I.Y.C. – 
F.I.O.D.S.) κας Marijana Fedoroff, και 
του Προέδρου της Π.Ε.Ν.Ε.Α. κου Μιχά-
λη Δρούγγου. Ακολούθησε δείπνο 
όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να γευτούν τοπικές συντα-
γές (σούβλες). Την έναρξη του Συνε-
δρίου κόσμησε ευχάριστα η χορωδία 
του Δήμου που με τις φωνές της τάρα-
ξε ευχάριστα το όχι και τόσο ευχάρι-
στο πρωτόκολλο.

 Ημέρα Σάββατο και το πρωί ξεκίνη-
σε το κυρίως κομμάτι του Συνεδρίου. 
Αρχικά έγιναν δύο ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσες εισηγήσεις. Η πρώτη ήταν μία 
παρουσίαση της ελληνικής και ευρω-
παϊκής νομοθεσίας που αφορούσε την 
Εθελοντική Αιμοδοσία με εισηγητές 
τους φίλους της Π.Ε.Ν.Ε.Α. νομικούς κα 
Δήμητρα Κόμναρη και κ. Τριαντάφυλλο 
Πέτρογλου. Η δεύτερη αφορούσε την 
προσέγγιση και προσέλκυση πολυπο-
λιτισμικών ομάδων και μεταναστών. 
Την παρουσίαση ανέλαβε η Βασιλική 
Φουσέκη, μέλος των νέων του Σ.Ε.Α. 
Άμφισσας.

Στο υπόλοιπο διάστημα της μέρας 
οι Σύνεδροι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, 
από τις οποίες η κάθε ομάδα παρακο-
λούθησε δύο διαφορετικά εργαστή-
ρια. Τα πρωινά εργαστήρια του Σαββά-
του ήταν τρία με θέματα:

1)“Δημιουργία, Οργάνωση και 
Λειτουργία επιτροπών νέων στους 
Σ.Ε.Α.” Κάθε Σύλλογος πρέπει να έχει 
οργανωμένη νεολαία για να είναι 
δυνατός και να έχει μέλλον, με  ειση-
γητή τον Χρήστο Τσαμπάζη (Σ.Ε.Α. Ν. 
Ξάνθης).

2)“Ενημέρωση για την Εθελοντική 
Αιμοδοσία.” Όλα όσα πρέπει να ξέρουν 
οι Εθελοντές Αιμοδότες – Προσελ-
κυτές για το αίμα και την εθελοντική 
αιμοδοσία με παράλληλη ενημέρωση 
για τα ομφαλοπλακουντιακά κύττα-
ρα. Εισηγητής: Ταντσίδης Δημήτριος 
(Σ.Ε.Α. Τραϊανούπολης), με την ευγενι-

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους συνέδρους
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κή συμμετοχή της κας Ειρήνης Γεργια-
νάκη (ιατρού).

3)“Ερωτηματολόγια. Πληροφόρη-
ση και Επικοινωνία.” Η χρησιμότη-
τα της απόκτησης και ανταλλαγής 
πληροφοριών μέσα από την διαδικα-
σία των ερωτηματολογίων. Εισηγητές: 
Αντώνης Καρανικόλας (Σ.Ε.Α. Καρπά-
θου – Κάσου), Ερμίνα Κοντακίδου 
(Σ.Ε.Α. Αλεξανδρούπολης).Ακολού-
θησε ανάπαυλα για το μεσημερια-
νό γεύμα. Η χαλάρωση και αμέσως τα 
τρία απογευματινά εργαστήρια του 
Σαββάτου με θέματα:

1)“Συνεργασίες των Εθελοντών 
Αιμοδοτών.” Προώθηση της εθελοντι-
κής αιμοδοσίας, των εκδηλώσεων και 
των Σ.Ε.Α. μέσα από συνεργασίες και 
διαφήμιση. Εισηγητές: Διαμαντή Ιωάν-
να (Σ.Ε.Α. Ν. Καστοριάς), Κωνσταντί-
νος Κοντακίδης (Σ.Ε.Α. Αλεξανδρού-
πολης).

2) “Εκστρατείες Προσέλκυσης – 
Δράσεις και Παγκόσμια Ημέρα του 
Εθελοντή Αιμοδότη.” Δύο υποομά-
δες επικεντρώθηκαν στην Παγκόσμια 
Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη και 
στην Ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Εισηγη-
τές: Κωνσταντίνος Μπονάτσος (Σ.Ε.Α. 
Ξυλοκάστρου), Ιωάννης Χασιώτης 
(Σ.Α.Π.Π. Καστοριάς), Λουκάς Λεοντό-
πουλος (Σ.Ε.Α. Ιτέας).

3)“Αυτοαξιολόγηση” Συζήτηση εις 
βάθος και αυτοκριτική των δράσε-
ων των νέων στους Σ.Ε.Α. και στην 
Π.Ε.Ν.Ε.Α.. Επικοινωνία και συνεργα-
σία με τα Δ.Σ. των Σ.Ε.Α. Εισηγήτρια: 
Ερμίνα Κοντακίδου (Σ.Ε.Α. Αλεξαν-
δρούπολης)

Μετά το πέρας των προσπαθειών της 
κάθε ομάδας εργαστηρίων ακολούθη-
σε παρουσίαση σε όλους τους συνέ-
δρους των αποτελεσμάτων των εργα-
σιών τους.

Στην κάθε ομάδα εργασίας συμμε-
τείχαν ως συνεργάτες – παρατηρητές 
οι Επιστήμονες – Φίλοι της Π.Ο.Σ.Ε.Α., 
η κα Ειρήνη Γεργιανάκη, ο κ. Κωνστα-
ντίνος Σταμούλης και ο κ. Ιωάννης 
Κοντός, εξέχουσες όλοι προσωπικό-
τητες του εθελοντισμού.

Το πρωί της Κυριακής έγινε η 
παρουσίαση της International Youth 
Committee (I.Y.C.) από την Γραμμα-
τέα της Επιτροπής Marijana Fedoroff 
και τον Ταμία αυτής Μιχάλη Δρούγ-
γο. Οι νέοι γνώρισαν την ιστορία, τους 
στόχους και τους τρόπους δράσης της 
Παγκόσμιας Επιτροπής Νέων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών.

Ακολούθησε η παρουσίαση της 
ιστοσελίδας της Π.Ε.Ν.Ε.Α. από τον 
Κωνσταντίνο Μπονάτσο και τον Ιωάν-
νη Χασιώτη, τους δύο πρωτεργάτες 
της σχεδίασης, δημιουργίας και συντή-
ρησης της ιστοσελίδας.

Οι εργασίες του Συνεδρίου έφτασαν 
αισίως στο τέλος τους με την αξιο-
λόγηση και τα συμπεράσματα από 
τους συνέδρους και τους επιστημο-

νικούς συνεργάτες, με προτάσεις για 
την βελτίωση του επόμενου Συνεδρί-
ου, όπως και προτάσεις για σημαντικά 
ζητήματα της εθελοντικής αιμοδοσί-
ας. Αυτός ήταν ο στόχος.

Όσοι σύνεδροι δεν είχαν ήδη πάρει 
τον δρόμο της επιστροφής είχαν την 
ευκαιρία να ξεναγηθούν και να γνωρί-
σουν κάθε γωνιά της πόλης της Άμφισ-
σας με ξεναγούς τους οικοδεσπότες 
της εκδήλωσης.

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των 
Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα επιτυ-
χημένο. Οι νεαροί σύνεδροι ανελλι-
πώς παρακολούθησαν εισηγήσεις και 
συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας οι 
οποίες για πρώτη φορά είχαν ειση-
γητές μόνο νέα άτομα. Το πρόγραμ-
μα σχεδιάστηκε από νέους για νέους, 
ήταν μια καινοτομία που πιστεύουμε 
ότι έχει δρομολογήσει νέες εφαρμο-
γές.

Συμπερασματικά οι οικοδεσπότες 
– διοργανωτές του Συνεδρίου αντα-
ποκρίθηκαν στο δύσκολο έργο που 
ανέλαβαν. Μία δεμένη ομάδα εθελο-
ντών αιμοδοτών εργαζόταν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του Συνεδρίου με σκοπό 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέ-
δρων. Αξιοσημείωτη είναι η ανάλη-
ψη ιδιαίτερα πολλών πρωτοβουλιών 
και ευθυνών από τα μέλη της Τοπι-
κής Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμο-
δοτών της Άμφισσας με τους οποίους 
η Εννεαμελή Επιτροπή της Π.Ε.Ν.Ε.Α. 
είχε άριστη συνεργασία. Σαφώς βέβαια 
κατά τη διάρκεια δεν έλειψαν, ως κάθε 
ελληνικό συνέδριο, και τα “παρατρά-
γουδα”.

Κοντά τους βέβαια υποστηρικτές και 
συνεργάτες ήταν η Νομαρχιακή Αυτο-

διοίκηση Φωκίδας, ο Δήμος Άμφισσας, 
τοπικοί φορείς και η τοπική κοινωνία 
που εκεί στην όμορφη πλατεία παρα-
κολουθούσε τις εξελίξεις στην πόλη 
τους, που αν και μικρή μας “χώρεσε 
όλους”.

Επιθυμώ κλείνοντας εκ μέρους της 
Εννεαμελούς Επιτροπής της Π.Ε.Ν.Ε.Α. 
να ευχαριστήσω διοργανωτές και 
συνεργάτες του Σ.Ε.Α. Άμφισσας για 
την σπουδαία προσπάθεια που κατέ-
βαλαν, ιδιαίτερα δε τους νέους της 
Άμφισσας για την εξαιρετική συνερ-
γασία, κάποιους από τους οποίους 
και κατονομάζω, την Βασιλική Φουσέ-
κη, τον Δημήτρη Ψιμούλη, τον Θανά-
ση Παναγιωτόπουλο, την Κωνσταντί-
να Φουσέκη και την ομάδα από νέους 
που τους βοήθησαν.

Επίσης να ευχαριστήσω όλους τους 
νέους Εθελοντές Αιμοδότες για την 
Συμμετοχή τους και τους Συλλόγους  
που εκπροσωπήθηκαν.

Ως συνήθως με το τέλος του Συνε-
δρίου ανανεώνουμε το ραντεβού μας 
για την επόμενη χρονιά. Και φέτος 
το κάναμε αυτό μόνο που δεν είναι 
σίγουρο ακόμη το μέρος διεξαγωγής 
του 4ου Συνεδρίου της Π.Ε.Ν.Ε.Α. μιας 
και δεν υπήρξε κάποια υποψηφιότητα 
για τη διοργάνωση από κάποιον Σ.Ε.Α. 
Είμαστε πάντως ιδιαίτερα αισιόδοξοι 
ότι θα βρεθεί στέγη που θα φιλοξενή-
σει την εκδήλωση του 2011 η οποία 
έχει και εκλογοαπολογιστικό χαρα-
κτήρα. Τον Μάρτη του 2011 πράγματι 
θα μετρήσουμε, κατά το δυνατόν, τα 
θετικά της πεντάχρονης πορείας της 
παρέμβασης των νέων της Ελλάδας 
μας, στους κόλπους της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Δρούγγος Μιχαήλ
Πρόεδρος Δ.Ε. ΠΕ.Ν.Ε.Α.

Κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου
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Πατέρες της εκκλησίας μας,
Εξέχουσες προσωπικότητες του τόπου που σήμερα μας 

φιλοξενεί, της χώρας των Φωκαέων,
Φίλες και φίλοι, αδέλφια αιμοδότες που μας τιμάτε εδώ με 

την παρουσία σας,
Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Συλλόγων Εθελοντών 

Αιμοδοτών,
Κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών,
Συναδέλφισσα και φίλη Μαριάνα, από τη Μάλτα, Γραμμα-

τέα της I.Y.C. που είσαι κοντά μας ως εκπρόσωπος της Παγκό-
σμιας κοινότητας των εθελοντών αιμοδοτών για να παρακο-
λουθήσεις τις εργασίες του Συνεδρίου μας,

Σύνεδροι νεολαίοι από όλη τη χώρα μας. Ως η εγγύηση του 
σήμερα και η ελπίδα του αύριο, μπορώ να σας προσφωνώ.

Κύριε πρόεδρε της Π.Ο.Σ.Ε.Α., κύριε Χρήστο Πρωτόπαπα, 
πιστεύω ότι συμφωνείτε με την παραπάνω προσφώνηση.

Σήμερα η καρδιά της Ελλάδας και για τρεις ημέρες χτυπά 
εδώ στην Φωκίδα, εδώ στον Ομφαλό της γης.

Σας μεταφέρω τον χαιρετισμό της Διοικούσας Επιτροπής 
της Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών, 
Π.Ε.Ν.Ε.Α. όπως όλοι τη γνωρίζουμε, συνάμα και το αίσθη-
μα της χαράς και της ικανοποίησης που για ακόμα μια φορά 
ανταμώνουμε με υγεία και αγάπη.

Επιθυμώ και εντέλλομαι, χωρίς να φημίζομαι για την τέχνη 
του λόγου μου, να μη σας ταλαιπωρήσω κάνοντας κατάχρη-
ση του βήματος που μου δόθηκε για μια σειρά από λόγους.

Πρώτα βέβαια πρέπει να σας γνωρίσω την Π.Ε.Ν.Ε.Α., την 
ιστορία της, την πορεία της και την θέση στην οποία βρίσκε-
ται.

Σε πολλά σημεία ίσως επαναληφθώ σε σχέση με την περυ-
σινή μου ομιλία και ζητώ συγνώμη από όσους παραβρέθη-
καν στην Κάρπαθο αλλά μερικά πράγματα μια φορά γράφο-
νται και παραμένουν ανεξίτηλα κατά την εξέλιξη, μέχρι να 
φτάσω στο σήμερα.

Κυρίες και κύριοι,
Δεν ήταν τίποτε εύκολο, οι καιροί για ενέργειες και ονόματα 

δίσεκτοι. Μια πρόκληση. Έχοντας να ξεπεράσουμε νοοτρο-
πίες και συνήθειες, δημιουργήματα ετών που προσγειώνουν 
ανώμαλα πρωτοβουλίες της νεολαίας μπήκαμε σε μονόδρο-
μο που δεν επιτρέπει την επιστροφή.

Ζητώντας την υπομονή σας στοχεύω να κάνω γνωστή μια 
ιστορία που περιέχει προσπάθειες, κόπους και την αγωνία 
μπροστά στην επόμενη μέρα, μια σύντομη αλλά περιεκτι-
κή αναδρομή.

Η πρόθεση της Ομοσπονδίας μας να αναζητήσει και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στις δράσεις της ξεκί-
νησε 3 χρόνια πριν όπου σαν μέλος της IFBDO (International 
Federation of Blood Donor Organizations) – Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Οργανισμών Εθελοντών Αιμοδοτών, απέστει-
λε την πρώτη μεγάλη αντιπροσωπεία νέων στο 6ο Παγκό-
σμιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών της I.Y.C. – 
International Youth Committee (Διεθνούς Επιτροπής Νέων), 
που έγινε στην Τυνησία τον Αύγουστο του 2006. Μία πρωτό-
γνωρη και ιδιαίτερα δυνατή εμπειρία για τους συμμετέχο-
ντες, που τους έδωσε ερεθίσματα και ιδέες για τις πρώτες 
ενέργειες της δημιουργίας της Π.Ε.Ν.Ε.Α. 

Η Π.Ο.Σ.Ε.Α θέλησε να δώσει θεσμικό ρόλο στην ύπαρξή 
της, με τροποποίηση του καταστατικού της μετά από ψήφι-
σμα της Γενικής Συνέλευσης τον Νοέμβριο του 2006.

Ακολούθησαν δύο ημερίδες, μία στη Βόρεια και μία στη 
Νότια Ελλάδα. Μία πρώτη γνωριμία με τους νέους εθελο-
ντές αιμοδότες και ενημέρωση για τις εξελίξεις στην εθελο-
ντική αιμοδοσία.

Παράλληλα με τις προετοιμασίες της ίδρυσης της Π.Ε.Ν.Ε.Α. 
η Ομοσπονδία ανέλαβε την πολύ σημαντική πρωτοβου-
λία της διοργάνωσης του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Νέων 
Εθελοντών Αιμοδοτών στη χώρα μας, στο Λουτράκι Κοριν-
θίας. Το αποτέλεσμα απέσπασε τα θετικότερα σχόλια από 
τους ξένους εθελοντές αιμοδότες. Μετά από εκλογές που 

διεξήχθηκαν κατά τη διάρκειά του αντιπρόσωπός μας είναι 
μέλος της τριμελούς επιτροπής της I.Y.C. 

Τον Μάρτιο του 2008 το όνειρο έγινε πραγματικότητα. 
Περίπου 180 νέοι από όλη την Ελλάδα συγκεντρωθήκαμε 
στην πόλη της Ξάνθης, ψηφίσαμε μετά από συζήτηση τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Π.Ε.Ν.Ε.Α. και εκλέξα-
με την πρώτη Εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή αυτής.

Νέοι της θεσμοθετημένης πια Π.Ε.Ν.Ε.Α. συμμετείχαν στο 
8ο Παγκόσμιο Συνέδριο νέων στην Κατάνια της Ιταλίας τον 
Αύγουστο του 2008 και στο 1ο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σεμι-
νάριο που διοργάνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Οι εμπειρί-
ες και οι δεξιότητες που αποχτήθηκαν, απεδείχθησαν πολύ-
τιμες για να συνεχίσουμε το έργο μας. 

Με την ίδρυσή μας στην Ξάνθη ενθαρρύνονται και διοργα-
νώνονται περιφερειακές συναντήσεις νέων σε όλη την Ελλά-
δα που στόχο έχουν τη σύσφιξη των σχέσεων των νέων και 
τη δημιουργία προϋποθέσεων για διαρκή συνεργασία νέων 
και συλλόγων γειτονικών περιοχών.

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας, της Π.Ε.Ν.Ε.Α., πραγμα-

τοποιήθηκε τον Μάρτη του 2009 στο φιλόξενο ακριτικό νησί 
της Καρπάθου. Την Οργάνωση ανέλαβε η Ομοσπονδία μας 
με τους τοπικούς φορείς και συλλόγους, έχοντας τη μεγά-
λη συμπαράσταση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και 
ειδικά του τότε Υπουργού, Κορίνθιου στην καταγωγή, κύρι-
ου Αναστάση Παπαληγούρα ο οποίος και παρέστη κηρύσσο-
ντας και παρακολουθώντας το Συνέδριο. Εθελοντής αιμοδό-
της ο ίδιος συμμετείχε στην Εθελοντική Αιμοδοσία στο νησί. 
Συμμετείχαν νέοι από όλη την Ελλάδα. Έδωσαν πραγματι-
κά τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν να αποκομίσουν 
εμπειρίες, χρήσιμες, πολύτιμες που τις μετέφεραν στον 
τόπο τους.

Όπως και να περιγράψω το 2ο Συνέδριο και την παραμονή 
μας στην Κάρπαθο θα ήταν πολύ λίγο μπροστά σ’ αυτό που 
εξελίχθηκε πραγματικά εκεί.

Οι περιφερειακές συσκέψεις που έγιναν παράλληλα με την 
22η και 23η Αμφικτιονία στην Πάτρα και στην Άρτα αντίστοι-
χα έφεραν τους νέους των περιοχών αυτών πιο κοντά μας, 
κοντά σε μια κίνηση που ακόμα διαμορφώνεται και ψάχνει να 
ξετρυπώσει τη νέα γενιά.

H ομιλία του Προέδρου κ. Δρούγγου Μιχαήλ

Κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου
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Στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Νέων που έγινε στη Δανία 
τον Αύγουστο του 2009 συμμετείχαμε με 10μελή αντιπρο-
σωπεία από όλη την Ελλάδα. Άριστες ήταν οι εντυπώσεις, 
πολύτιμες οι εμπειρίες τις οποίες οι Σύνεδροί μας αύριο θα 
τις καταθέσουν εδώ στην Άμφισσα κατά τη διάρκεια των 
εργασιών μας. 

Πάντα κοντά στις εξελίξεις μέλη της Διοικούσας Επιτροπής 
της Π.Ε.Ν.Ε.Α. αλλά και άλλα μέλη μας συνεργάζονται σε 
περιφερειακές εκδηλώσεις των Σ.Ε.Α.

Συμμετέχουμε δι’ εμού στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. όπως και σε συσκέψεις διευρυμέ-
νες της Ομοσπονδίας μας με παράγοντες της πολιτείας που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Σήμερα βρισκόμαστε στην Άμφισσα, το 3ο Συνέδριό μας με 
τη συμμετοχή 50 περίπου Συλλόγων από όλη τη χώρα, μας 
κάνει ιδιαίτερα, υπερήφανους αλλά και πιο υπεύθυνους. Το 
τριήμερο 19 – 20 – 21 Μαρτίου στο Νομό που μας φιλοξε-
νεί, με τον Σ.Ε.Α. της Άμφισσας και τους τοπικούς φορείς θα 
αποτελέσει σταθμό στην ιστορία της περιοχής.

Αγαπητοί Αμφισσαίοι, με την απόφασή σας που την κατα-
θέσατε στην Καρπαθο να φιλοξενήσετε το 3ο Συνέδριο της 
Π.Ε.Ν.Ε.Α. που και ‘σεις είστε μέλη, γράφετε ιστορία.

Γνωρίζω τις δυσκολίες αλλά πιστεύω ότι όλοι μαζί θα τις 
ξεπεράσουμε. Θα δουλέψουμε με υπομονή και επιμονή, θα 
συνεργαστούμε για τον κοινό μας στόχο.

Η επάρκεια της θεματολογίας και οι άριστοι συνεργάτες 
που έχουμε κοντά μας, παρατηρητές τους οποίους θα ευχα-
ριστήσω προσωπικά έναν-έναν δημιουργούν άριστες προϋ-
ποθέσεις για τα καλά αποτελέσματα.

Κύριε Πρόεδρε της Π.Ο.Σ.Ε.Α.,
Πριν τέσσερα χρόνια μια χούφτα νεολαίοι έγιναν το ζυμάρι 

για τις σημερινές πρωτοβουλίες στην αγκαλιά της Ομοσπον-
δία μας. Έχουμε μπροστά μας μια πραγματικότητα που την 
αντικρίζει κανείς με χαρά και ικανοποίηση όταν κόποι χρόνων 
δημιουργούν αποτέλεσμα.

Η μαζικότητα και η συνεργασία κτίζουν. Η Π.Ε.Ν.Ε.Α. ήταν 
μια εμπνευσμένη κίνηση που δημιούργησε προοπτικές και 
ευχαριστούμε για αυτό εσάς και τους συνεργάτες σας.

Εμείς οι νέοι πρώτο μας μέλημα ήταν να απευθύνουμε το 
κάλεσμα στο ζωντανό και άφθαρτο κομμάτι της ελληνικής 
κοινωνίας, να αναζητήσουμε την προσέγγιση και να δρομο-
λογήσουμε οργανωτικές ανάπτυξης.

Έως σήμερα κάναμε μικρά βήματα, σταθερά όμως. Επιλέ-
ξαμε την εξωστρέφεια για σημαία με στόχο την μετρήσιμη 
αποτελεσματικότητα. Κάνουμε καθημερινά απολογισμό των 
προσπαθειών μας.

Μπορώ να σας καταθέσω με τη σοβαρότητα που πρέπει 
για τα θέματα που διαπραγματευόμαστε ότι δεν είμαι ακόμα 
ευχαριστημένος από την έως τώρα δράση μας. Βέβαια θα 
μου πείτε “ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο”. Προσωπι-
κά εγώ και οι συνεργάτες μου δεν απογοητευόμαστε, εξάλ-
λου αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό των νέων ανθρώπων ή 
δεν πρέπει να είναι.

Απολογιστικά θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν πετύχαμε 
να δημιουργήσουμε ακόμα συνολική πανελλήνια δράση ως 
Π.Ε.Ν.Ε.Α. και αναφέρομαι σε κοινή αντιμετώπιση εκδηλώ-
σεων όπως π.χ. της Παγκόσμιας γιορτής του εθελοντή αιμο-
δότη.

Φυσικά αναφερόμαστε σε σύνθετα ζητήματα που πολλά 
έχουν σχέση με τη γενικότερη λειτουργία των Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών και της συμμετοχής των νέων σε 
αυτούς.

Εμείς επιμένουμε. Η Π.Ε.Ν.Ε.Α. σημαίνει πολλά για όλους. 
Σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να είναι μία εφήμερη κατά-
σταση, μια μόδα που θα περάσει. Είμαστε εδώ για να δημι-
ουργήσουμε τη συνέχεια, να ανταλλάξουμε απόψεις, να 
διδαχτούμε ο ένας από τον άλλο, για να πλησιάσουμε κοντύ-
τερα στο στόχο μας, την αυτάρκεια της χώρας μας από αίμα 
που θα προσφέρεται από εθελοντές, μη αμειβόμενους Αιμο-
δότες.

Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο μαζικής επικοινωνίας χρησι-
μοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτύου, ενώ παράλληλα 
γνωστοποιούμε τη δημιουργία μας, τους σκοπούς μας και τις 
δράσεις μας σε δημοφιλή ιστότοπο. 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
Αντικρίζουμε αισιόδοξα το ρόλο που καλούμαστε να 

παίξουμε στο πανελλήνιο, στους κόλπους της Ομοσπονδί-
ας μας, και αυτό δείχνει και η προσέλευσή μας στην Άμφισ-
σα. Το παλεύουμε, δεν είμαστε πολλοί αλλά είμαστε αυτοί 
που θέλουμε να βρισκόμαστε εδώ, προάγγελοι μιας καινού-
ριας μέρας.

Δηλώνουμε το παρών.
Δρούγγος Μιχαήλ

Πρόεδρος Π.Ε.Ν.Ε.Α.

Κατά την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου
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*Σας παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία που αφορούν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Ν.Ε.Α. βάσει των απαντήσεων 
σε ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους Συνέδρους.
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Το Σαββατοκύριακο 11 και  12 
Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
στη Βαρκελώνη της Ισπανίας μία 
συνάντηση νέων για την Παγκό-
σμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη 
του 2010 ύστερα από τη συμφωνία 
της FIODS (Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών) 
μέλος της οποίας είναι η ΠΟΣΕΑ, 
της Διεθνής Κοινότητας Μετάγγι-
σης Αίματος, του Ερυθρού Σταυρού 
και του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας.

Η ΠΟΣΕΑ συμμετείχε για άλλη μία 
φορά και σε αυτή τη διεθνή συνά-
ντηση στηρίζοντας την πρόταση 
της ΠΕΝΕΑ και υποστηρίζοντας την 
παρουσία της Ελλάδας σε αυτό το 
Συνέδριο Νέων. 

Ο στόχος ήταν η συγκέντρωση 
των νέων από τους τέσσερις οργα-
νισμούς, έτσι ώστε από κοινού να 
γίνει ένας λεπτομερής προγραμ-
ματισμός των εκδηλώσεων που θα 
πραγματοποιηθούν στη Βαρκελώνη 

στις 14 Ιούνη 2010. Αλλά όχι μόνο 
στη Βαρκελώνη καθώς ο στόχος 
είναι όσο το  δυνατόν περισσότερες 
χώρες να κάνουν κάτι για να επικε-
ντρωθούν τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης και να μεταδώσουν το μήνυ-
μα της εθελοντικής, ανώνυμης και 
χωρίς πληρωμή αιμοδοσίας σε όλο 
τον κόσμο.

Το πρόγραμμα είχε πολύ σημαντι-
κά και ενδιαφέροντα θέματα, ενώ 
παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία να 
συζητηθούν πολύ πρωτότυπες και 
αποτελεσματικές μέθοδοι προσέγγι-
σης νέων εθελοντών αιμοδοτών.  

Τα δύο κύρια θέματα, που 
αφορούσαν στην επικείμενη Παγκό-
σμια Ημέρα Αιμοδοσίας, ήταν ένα 
σχέδιο που ονομάζεται «University 
Attack=Επίθεση στο Πανεπιστή-
μιο» και η δημιουργία «Human Blood 
Drop=ανθρώπινης σταγόνας αίμα-
τος». 

Η «επίθεση στο Πανεπιστήμιο» 
περιέχει διάφορες τακτικές για το 

πώς να προσεγγίσουμε τους φοιτη-
τές σε ένα χώρο όπως το Πανεπιστή-
μιο και να τους ευαισθητοποιήσουμε 

Παγκόσμια Καμπάνια Νέων στην Βαρκελώνη 
11-12 Δεκεμβρίου 2009 

για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Κατα την διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου
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ώστε να συμμετέχουν σε μια οργα-
νωμένη αιμοδοσία και να γίνουν 
αρωγοί στη μετάδοση του μηνύ-
ματος της εθελοντικής αιμοδοσί-
ας. Πρόκειται για ένα νέο τρόπο του 
μάρκετινγκ καθώς τόσο οι φοιτητές 
όσο και άλλα νεαρά άτομα έχουν 
ανοσία στις συνηθισμένες τακτικές 
διαφήμισης, και περιέχει πρωτότυ-
πες ιδέες προσέγγισης που χρειά-
ζονται την ενεργή συμμετοχή όλων 
των φορέων του πανεπιστημίου και 
βέβαια των εθελοντών.  Η «επίθε-
ση» γίνεται σε διάφορα πανεπιστή-
μια, όπου συμμετέχει ολόκληρο το 
σχολείο. Το μόνο άτομα που δεν 
γνωρίζουν τίποτα σχετικά με αυτή 
εκ των προτέρων είναι οι φοιτητές. 
Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστη-
κε λεπτομερώς το πρόγραμμα της 
επίθεσης ενώ συζητήθηκαν οι πιθα-
νότητες για ενεργοποίησή του και 
σε άλλα πανεπιστήμια. 

Όσον αφορά τη δημιουργία 
«Human Blood Drop=ανθρώπινης 
σταγόνας αίματος», είναι μία εκδή-
λωση, έχει προγραμματιστεί να γίνει 
σε όλο τον κόσμο στις 14 Ιουνίου 
2010. Είναι πολύ εύκολο και η διευ-
θύνουσα επιτροπή  για την Παγκό-

σμια Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσί-
ας ελπίζει ότι θα δημιουργήσει την 
προσοχή των μέσων ενημέρωσης σε 
όλο τον κόσμο και θα μπορέσει να 
αποτελέσει ένα παγκόσμιο ρεκόρ 
Γκίνες.

Η ιδέα είναι ότι πολλοί άνθρω-
ποι συγκεντρώνονται με κόκκινα 
μπλουζάκια (ή άλλα κόκκινα ρούχα), 
και στη συνέχεια στέκονται σε ένα 
σχήμα σαν μια σταγόνα αίμα. Αυτό 
είναι κάτι που έχει ήδη συζητηθεί 
από την Παγκόσμια Επιτροπή Νέων 
και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του Koge 
που συμμετείχε πολυπληθής ελλη-
νική αποστολή το καλοκαίρι που μας 
πέρασε. 

Το υπόλοιπο του Φόρουμ Νεολαί-
ας ήταν ανταλλαγή ιδεών, και πώς 
τα πράγματα γίνονται σε όλο τον 
κόσμο.

Για παράδειγμα, στην Καταλο-
νία, έχουν περίπου 39 μονάδες 
αίματος για κάθε 1.000 κατοίκους 
κάθε χρόνο και παρ’ όλο που είναι 
σχεδόν επαρκής η τράπεζα αίματος 
θα ήθελε να αυξήσει το ποσοστό 
αυτό στο 45, ακριβώς για να βεβαιω-
θεί ότι έχουν αρκετές μονάδες. Εδώ, 
μάλιστα, δίνουν αίμα σε άτομα που 

πεθαίνουν - μόνο και μόνο επειδή το 
επιπλέον αίμα σε αυτούς τους ασθε-
νείς μπορεί να δώσει μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής.

Η νεολαία του Ερυθρού Σταυρού 
της Καταλονίας έκανε μια εκτενή 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων 
τους στην Ισπανία , δραστηριότητες 
που λίγο ή πολύ είναι κοινές με τις 
δικές μας και όσων ασχολούνται με 
την εθελοντική αιμοδοσία.  

Τέλος αναπτύχτηκε αρκετά το θέμα 
της χρήσης των νέων τρόπων εντός 
του διαδικτύου , όπως το Facebook 
και το Twitter και πώς μπορούμε να 
τους βελτιώσουμε στην κατεύθυν-
ση της καλύτερης επικοινωνίας και 
συνεργασίας μεταξύ των νέων. 

Ο στόχος της συνάντησης επιτεύ-
χθηκε με τον καλύτερο τρόπο και 
μέχρι την Παγκόσμια Ημέρα Εθελο-
ντικής Αιμοδοσίας στις 14 Ιουνίου 
2010 θα μπορέσουμε να ανταλλά-
ξουμε εμπειρίες και ιδέες μέσα και 
από άλλες συναντήσεις. Με απώτε-
ρο βέβαια στόχο την ευαισθητοποίη-
ση όλο και περισσότερων στα θέμα-
τα της εθελοντικής αιμοδοσίας. 

Ντάραμπα Σταυρούλα  

Αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους Συνέδρους
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6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντικής Αιμοδοσίας 
21-23 Μαϊου 2010

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας – Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέ-
λευση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. μαζί με την 4η Συνάντηση των Ευρω-
παίων Ιατρικών Συμβούλων της FIODS (Παγκόσμια Ομοσπον-
δία Οργανισμών Εθελοντικής Αιμοδοσίας), στις 21-23 Μαΐου 
2010, στο ξενοδοχείο Stanley, στην Αθήνα.    

Η Τελετή Έναρξης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 
Μαΐου και ώρα 21.00 μ.μ. με τον Αγιασμό να τελείται από 

τον Αρχιμανδρίτη π. Φιλόθεο, εκπρόσωπο του Αρχιεπισκό-
που Αθηνών & πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμου.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί επισήμων, ομιλία του Προέδρου 
της Π.Ο.Σ.Ε.Α., κ. Πρωτόπαπα καθώς και απονομή τιμητικών 
πλακετών. Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Καβάσων Άνω Αιγύπτου, κ.κ. Φιλήμων, 
ο Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών, κ. Ορνεράκης Νικόλαος, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) & μέλος της Επιστη-
μονικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α., κ. Κοντός Ιωάννης, o Αντι-
δήμαρχος Αμαρουσίου & Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Αλληλεγγύης και Πρόληψης του Δήμου Αμαρουσίου, 
Κ. Πουλόπουλος Ιωάννης, ο Ταμίας του Δ.Σ. της ΠΟΣΠΕΡΤ, κ. 
Κούνης Δημήτριος, ο Διευθυντής της ΕΡΑ Πάτρας, κ. Αδαμό-
πουλος Ανδρέας καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αιμα-
τολογικής Εταιρίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαι-
μίας (Ε.Ο.ΘΑ.), του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόντων από 
Μεσογειακή Αναιμία (ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α.) αλλά και του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Σημαντική ήταν η παρουσία του 
Δανού Προέδρου της FIODS, κ. 
Mikkelsen Niels, ο οποίος κατά τον 
χαιρετισμό του τόνισε την ανάγκη 
συνεργασίας μεταξύ του αρμο-
δίου Υπουργείου, των Υπηρεσιών 
Αιμοδοσίας και της Π.Ο.Σ.Ε.Α., η 
οποία συνιστά τον μοναδικό ελλη-
νικό εκπρόσωπο της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Οργανισμών Εθελο-
ντικής Αιμοδοσίας. 

Το Συνέδριό μας τελέσθηκε υπό 
την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (άσχετα αν μας χορηγήθηκε 4 ημέρες μετά την λήξη 
αυτού) και υπό την συμπαράσταση του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας, με τη νέα Πρόεδρο κα 
Λουτράδη – Αναγνώστου Αφροδίτη 
να δίνει το παρών.

Ο Πρωθυπουργός της χώρας, 
κ. Γεώργιος Παπανδρέου εκπρο-
σωπήθηκε από τον Γ. Γραμματέα 
Πρόνοιας του ΥΥΚΑ, κ. Κατριβάνο 
Γεώργιο. 

Στο Συνέδριο, που ξεκίνησε το 
Σάββατο το πρωί, 22 Μαΐου και 
ολοκληρώθηκε το Σάββατο το 
μεσημέρι έλαβαν μέρος σαράντα 
τέσσερις (44) Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών - μέλη της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. από όλη την περιφέρεια, ενώ αναπτύχθηκαν, οι 
ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη διάδοση της Ιδέας της 
Δωρεάς των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (Δωρεά 
Μυελού των Οστών και Δωρεά Ομφαλικού Αίματος)

Εισηγήτρια: Γκιόκα Βασιλική, Διοικητικό Στέλεχος ΕΟΜ, 
Msc

2. Μέθοδοι Εξοικονόμησης Αίματος
α. Αυτόλογη Προκατάθεση 
Εισηγήτρια: Παραρά Μυρσίνη, Αιματολόγος/ Διευθύντρια 

Αιμοδοσίας Γ.Π.Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός»
β. Διεγχειρητική Διάσωση Αίματος
Εισηγητής: Κουρτζής Νικόλαος, Δήμαρχος Ευρωστίνης, 

Ιατρός Ορθοπεδικός, τέως Διευθυντής της Ορθοπεδικής 
Κλινικής του Γ.Ν. Αιγίου 

3.Στρατηγικός Σχεδιασμός της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Κατά την Τέλεση του Αγιασμού, την Παρασκευή το βράδυ από τον 

εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 
Ιερώνυμο Β’, π. Αρχιμανδρίτη Φιλόθεο



Εισηγητής: Κοντός Ιωάννης, Αντιπρόεδρος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α., μέλος της Επιστημονικής 
Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α., Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.) & 
π. Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

4. Διοικητικές και Οικονομικές Ανάγκες της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και 
των ΣΕΑ – Μελών της: Τρόποι Αντιμετώπισης

Εισηγητής:Πρωτόπαπας Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Σ. 
Π.Ο.Σ.Ε.Α.

5. Ημερίδες Εκπαίδευσης Προσελκυτών Αιμοδοτών: Αξιο-
λόγηση & Αξιοποίηση της Εμπειρίας

Εισηγητές: Κουλιεράκης Γεώργιος, μέλος της Επιστημονι-
κής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α., Ψυχολόγος της Υγείας, Επιστη-
μονικός Συνεργάτης τομέα Κοινωνιολογίας Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Υγείας & Μαραντίδου Όλγα, μέλος της Επιστημο-
νικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α. & Επιστημονική Διευθύντρια 
του Ε.ΚΕ.Α.  

Ιδιαιτέρως, συζητήθηκαν ηθικά ζητήμα-
τα που αφορούν στο πλάσμα του αίμα-
τος και τα παράγωγά του καθώς και η 
μη λειτουργία του εργοστασίου κλασμα-
τοποίησης του πλάσματος. Αναφορά 
έγινε και στην θεσμοθέτηση πόρων για 
τις λειτουργικές δαπάνες των Συλλόγων 
και των Φορέων που δραστηριοποιούνται 
στην εθελοντική αιμοδοσία αλλά και στη 

δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.
Επιπλέον αναφορά έγινε σε μερίδα του 

Τύπου και στον βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. 
Μπεντενιώτη, που αισθανόμαστε ότι πλήτ-
τουν την αξιοπιστία της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και κατά 
συνέπεια το έργο των Συλλόγων όλης της 
χώρας και ακολούθησε ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣ-
ΜΑ, το οποίο έχει αναρτηθεί στο site μας 
(www.posea.gr).

Το Σάββατο το απόγευμα ακολούθη-
σε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α., κατά την οποία συζητήθηκαν εσωτερικά θέματα 
και προβλήματα των Συλλόγων – μελών. 

Τέλος, την Κυριακή το πρωί, 23 Μαΐου, πραγματοποιήθη-
καν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και από τις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν 
το ίδιο απόγευμα προέκυψε κατά σειρά αξιωμάτων το σώμα 

του νέου Δ.Σ. ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:  ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ:  ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ:  ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ:  ΒΕΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Όσον αφορά στην Ελεγκτική Επιτροπή, κατά σειρά ψήφων, 
αναδείχτηκαν τα ακόλουθα μέλη:

Κάργα Ελένη του Γεωργίου (ΣΕΑ ΕΚΑΒ «Γ. Γεννηματάς»)
Κοντακίδης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (ΣΕΑ Αλεξαν-

δρούπολης)
Κεπελής Γεώργιος του Χρυσοστόμου (Σωματείο Εθελο-

ντών Αιμοδοτών)

Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προχωρήσει σε ένδι-
κα μέσα για την προάσπιση του κύρους και του έργου της 
Ομοσπονδίας και των Συλλόγων – μελών της. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εισηγητές, τους Χορη-
γούς που προσέφεραν την ηθική και οικονομική στήριξή 
τους καθώς και τους Χορηγούς Επικοινωνίας ΕΡΤ, ΠΟΣΠΕΡΤ, 
ΕΡΑ Πάτρας αλλά και το ROCKHA RADIO.

  Τέλος, να ευχαριστήσουμε για την ευγενική τους παρου-
σία την βραβευμένη Χορωδία Ανδρών του Συλλόγου Εθελο-
ντών Αιμοδοτών Ξυλοκάστρου «Εργαστήρι Παραδοσιακού 
Τραγουδιού», την ορχήστρα «Τα Παιδιά από την Κόρινθο», 
καθώς και τους: Κυριακή Τροχάνη (Mezzo Soprano), Λουκά 
Πανουργιά (Tenoro) και Πέτρο Μπούρα (πιανίστα).

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

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας

Ο Γενικός Γραμματέας
Στυλιανός Αθ. Νικόπουλος

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των Συλλόγων μελών της ΠΟΣΕΑ καθώς και των επισήμων που τίμησαν με την παρουσία τους το 6ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντικής Αιμοδοσίας
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Ομόφωνο Ψήφισμα του σώματος της Γενικής Συνέλευσης 
της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 23/05/2010



Aπόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της ΠΟΣΕΑ 
κου Χρήστου Πρωτόπαπα
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Κυρίες και κύριοι

Σας καλωσορίζω στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο 
πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών, η γνωστή σας Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την Εθελοντι-
κή Αιμοδοσία.

Σ’ αυτό το Συνέδριο λόγω των σημαντικών οικονομικών 
εξελίξεων της χώρας μας και λόγω της οικονομικής βοήθει-
ας που δέχτηκε η χώρα μας από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και του Ευρωπαίους εταίρους μας έχει προσαρμοστεί, 
η θεματολογία κυρίως, στην οικονομία και για να είμαι σαφέ-
στερος στα οικονομικά της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων, 
στους πόρους δηλαδή, αλλά και στις μεθόδους εξοικονόμη-
σης του Αίματος. 

Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει όλοι μαζί να συζητήσουμε 
νέες μεθόδους και να προσαρμόσουμε τη δράση μας ανάλο-
γα.

Εμείς, αυτό το τριήμερο 21-23 Μαΐου 2010, θα προτείνου-
με πράγματα τα οποία έχουμε μελετήσει. Θα τα παρουσιά-
σουμε με απόλυτη ειλικρίνεια σε όλους εσάς και όλοι μαζί 
θα αποφασίσουμε πώς θα πορευτούμε.

Επίσης αποφασίσαμε, ως Π.Ο.Σ.Ε.Α. και δημοσιοποιήσα-
με ζητήματα ηθικά, που έχουν σχέση με τη διαφάνεια και 
που αφορούν το δώρο του Αίματος που προσφέρουμε στην 
Ελληνική κοινωνία και να καταγγείλουμε και να συζητήσου-
με απαράδεκτες συμπεριφορές από φορείς που δραστηρι-
οποιούνται στο χώρο της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και δημι-
ουργούν προβληματισμό και αμφιβολίες και καχυποψία για 
όλους εμάς στους Έλληνες πολίτες.

Επίσης αποφασίσαμε και δημοσιοποιήσαμε παραλείψεις 
και απαράδεκτες συμπεριφορές, οι οποίες είναι αντίθετες με 
το Νόμο και με την ηθική Υπηρεσιακών παραγόντων, πολιτι-
κών προσώπων και που όλα αυτά μας ενέπλεξαν σε ιστορίες 
που δεν πιστεύαμε ότι θα είχαν την εξέλιξη αυτή που είχαν 
μέχρι σήμερα.

Η λέξη Εθελοντισμός-Εθελοντής, προέρχεται από την 
αρχαία λέξη εθέλω,  που σημαίνει θέλω πολύ, εκούσια 
προσφέρομαι, μια εσωτερική φλόγα με παροτρύνει. Από 
την ίδια ρίζα έχουμε το ουσιαστικό εθελοθυσία, όπως είναι 
η προσφορά του Αίματος. Ένα πάντως είναι σίγουρο. Πως οι 
Εθελοντές Αιμοδότες όσο και αν είναι ανιδιοτελείς και δοτι-
κοί σίγουρα δεν εθελοτυφλούν.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Α. εδώ και χρόνια ενημερώνει, επισημαίνει τα 
κακώς κείμενα και εν τέλει καταγγέλλει τις αμέλειες ή τις 
ανομίες που διαπράττονται στο χώρο της διαχείρισης του 
Αίματος και των παραγωγών του.

Πληθώρα στοιχείων συγκεκριμένων έχουν φτάσει από την 
Ομοσπονδία μας στα χέρια των ιθυνόντων, Κυβερνήσεων, 
Υπουργείων, Κομμάτων, φορέων και παντός ανεύθυνοϋπεύ-
θυνου που εμπλέκεται με την Αιμοδοσία.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα μεγάλα ηθικά και οικονομικά 
σκάνδαλα που ταλανίζουν το χώρο του Αίματος και μετατρέ-
πουν το πολύτιμο Αίμα, το οποίο εμείς οι Εθελοντές Αιμοδό-
τες προσφέρουμε χρόνια τώρα, σε ζεστό χρήμα που βγαίνει 
από το Ελληνικό Δημόσιο και μπαίνει στις τσέπες των εταιρι-
ών και των επιτήδειων.

Οι καταγγελίες αυτές και οι αναφορές μας πιστεύετε πως 
έπεσαν στο κενό; 

Όχι βέβαια. 
Υπήρξαν αστραπιαίες αντιδράσεις. 
Ενώ καμία νομική διαδικασία ή έλεγχος, του οποίου τουλά-

χιστον τα πορίσματα να γνωρίζουμε, δεν έχει κινηθεί ενάντια 
στους ανθρώπους σκιές και τα συμφέροντα φαντάσματα, 

ενώ δεν μας έχει ζητηθεί η επιπλέον ενημέρωση και η παρο-
χή στοιχείων, όπως επιβάλλει η σοβαρότητα των καταγγελ-
λομένων ζητημάτων, τουναντίον. Εξαπολύθηκαν κατά της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. αγωγές εκατομμυρίων για συκοφαντική δυσφήμη-
ση.  

Συγχρόνως διενεργήθηκε έλεγχος, την Πέμπτη 20 Μαΐου 
2010, από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κοινώς 
ΣΔΟΕ στα πενιχρά οικονομικά του ταμείου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
για μία ολόκληρη πενταετία 2005-2010. Μια φράση ταιριά-
ζει εδώ απόλυτα, «καταπίνουν την καμήλα και διυλίζουν το 
κουνούπι». Κυνηγάνε λοιπόν το κουνούπι όσο οι καμήλες 
φεύγουν φορτωμένες εκατομμύρια και χάνονται στην έρημο 
της κερδοσκοπίας και της διαφθοράς. Περνάνε μπροστά στα 
μάτια των χιλιάδων Εθελοντών Αιμοδοτών, που παρατηρούν 
με το χαμόγελο της ανιδιοτελούς προσφοράς παγωμένο στα 
χείλη τους.

Ο Εθελοντισμός είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας, το 
δικαίωμα της  θετικής αυτοδιάθεσης για το καλό του συνό-
λου. 

Όσο είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε κάθε έλεγχο και να 
βοηθήσουμε την εξυγίανση του χώρου που δραστηριοποι-
ούμαστε, άλλο τόσο είμαστε έτοιμοι, ως Ομοσπονδία, ως 
Σύλλογοι, ως μονάδες ανθρώπινες να υπερασπίσουμε στην 
κυριολεξία μέχρι τελευταίας ρανίδας του Αίματός μας την 
αξιοπρέπεια και την αξία αυτού που προσφέρουμε.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι.
Αγαπητοί μου φίλοι, εκπρόσωποι των Συλλόγων Εθελο-

ντών Αιμοδοτών της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εθελοντών 

Αιμοδοτών.
Η Ομοσπονδία μας ιδρύθηκε το 1987, από φωτισμένους και 

ευαισθητοποιημένους συνανθρώπους μας που δεν μπορού-
σαν να ανεχθούν, κάποιους να εμπορεύονται το Αίμα τους, 
δηλαδή να πωλούν το Αίμα τους για να ζήσουν κάποιοι 
συνάνθρωποί μας και δημιούργησαν Συλλόγους, δημιούργη-
σαν την Ομοσπονδία μας και συμπεριέλαβαν στις καταστατι-
κές της αρχές και στους σκοπούς της ορισμένα από αυτά που 
θα σας αναφέρω. 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κος Χρήστος Πρωτόπαπας
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...Μετά την ενημέρωση που έκανε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κος Χρήστος Πρωτόπαπας, στην 
Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Φώφη Γεννηματά και μετά την δημοσίευση Ηθικών ζητη-
μάτων στην τηλεοπτική εκπομπή «Ζούγκλα» στις 21/1/2010 και 25/1/2010, ακολούθησε Δελτίο Τύπου της 
Υπουργού Υγείας κας Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζας, με ημερομηνία 1/3/2010 για συγκρότηση 3μελούς 
Επιτροπής του Υπουργείου και περιμέναμε να δημοσιοποιηθεί το πόρισμά τους εντός 3 εβδομάδων.

Ουδέποτε προσκληθήκαμε από οποιονδήποτε να 
καταθέσουμε τα όσα γνωρίζουμε σχετικά με τα ανωτέ-
ρω ζητήματα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί κανένα πόρι-
σμα.

Από 21/1/2010 έως σήμερα αρκετοί έγκριτοι δημο-
σιογράφοι και αρκετά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, 
δημοσιοποίησαν καταγγελίες της Ομοσπονδίας μας για 
Ηθικά ζητήματα, που έχουν να κάνουν με την αιμοδο-
σία στη χώρα μας.

(βλ. www.posea.gr, Ο Τύπος έγραψε)
Δυστυχώς υπάρχουν 2 φυλλάδες, οι οποίες αντί να 

ασχολούνται  με την καμήλα, συνεχίζουν να ασχο-
λούνται με το κουνούπι και εθελοτυφλούν πιστεύο-
ντας ότι μπορούν να βλάψουν το κύρος και το έργο 
της Ομοσπονδίας μας. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι με 
την συμπεριφορά τους δεν συμβάλλουν στην Διαφά-

νεια που επιθυμούμε αλλά στην συσκότιση και στο 
χάος. Συνεχίζουν να μην αντιλαμβάνονται ότι τα μέλη 
της Ομοσπονδίας μας, μετά και τις τελευταίες διαγρα-
φές που προέκυψαν στις 23/5/2010, είναι 103, εκ των 
οποίων οι 46 παρέστησαν στις εργασίες της Γενικής 
Συνέλευσης, και όχι 250 όπως επικαλούνται στα δημο-
σιεύματά τους.

Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι και ούτε έχουμε τέτοιο 
δικαίωμα και δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι πραγματικά 
οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών με Καταστατικό σε 
όλη τη χώρα. 

Ας αναζητήσουν τέτοιες πληροφορίες από το αρμό-
διο Υπουργείο.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θα κληθούν από την Δικαι-
οσύνη πολύ σύντομα, να δικαιολογηθούν για το απύθ-
μενο θράσος τους  και τις συνεχιζόμενες ανακρίβειες 
που αναφέρουν κάθε εβδομάδα στα φύλλα τους.

Πέρασαν 5 μήνες και ακόμη δεν έχουμε καμία ενημέρωση σχετικά με τα πορίσματα



Όσον αφορά για τους οικονομικούς πόρους 
που ενισχύεται η Ομοσπονδία μας, από το Δημό-
σιο και από Οργανισμούς, γνωρίζουν επακρι-
βώς το αρμόδιο Υπουργείο και το ΣΔΟΕ.

Ας μας απαντήσουν δημόσια ποιοι τους έχουν 
αναθέσει εργολαβικά αυτήν την υπόθεση, 
γιατί έτσι και αλλιώς θα κληθούν να δώσουν 
στις Αρμόδιες Αρχές τις απαντήσεις.

Επίσης γνωστοποιούμε σε όσους κακόβουλα 
κοινοποιούν τα δημοσιεύματα των συγκεκρι-
μένων εφημερίδων σε όλους τους Συλλόγους 
- μέλη μας της χώρας, χωρίς να εμφανίζε-
ται ο αποστολέας των συκοφαντικών φαξ, 
ότι γνωρίζουν οι Έλληνες και ιδιαιτέρως οι 
Σύλλογοι της ΠΟΣΕΑ, για το Κοινωνικό έργο 
που προσφέρουμε όλοι στην Πατρίδα μας. 
Δεν ωφελεί σε τίποτα η προσπάθεια των 
άδηλων συμφερόντων για να πλήξουν το 
κύρος της ΠΟΣΕΑ και των Συλλόγων μελών 
της. Σε λίγο διάστημα η Δικαιοσύνη θα 
έχει ανακαλύψει ποιοι κρύβονται πίσω από 
αυτές τις κακόβουλες ενέργειες.

Εμείς είμαστε εδώ και δηλώνουμε πως 
θα συνεχίσουμε τον ωραίο μας αγώνα και 
την προσπάθειά μας για Αυτάρκεια από 
Εθελοντικά προσφερόμενο 

Α ί μ α 
στην χώρα μας.

Η Ομοσπονδία μας το 2009 προσέφε-
ρε 35.000 μονάδες αίματος, έχοντας 
μια αύξηση της τάξεως του 8,7% σε 
σχέση με το 2008 και προκαλούμε 
τους συκοφάντες κονδυλοφόρους 
να μας ανακοινώσουν μια αντίστοιχη 
με εμάς Οργάνωση στη χώρα μας, με 
ανάλογη προσφορά.

Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα πως 
είμαστε η μόνη Δευτεροβάθμια Οργά-
νωση και τα μέλη της, που καθημε-
ρινά προβάλλουν την Εθελοντική 
Αιμοδοσία, ευαισθητοποιούν τους 
Έλληνες πολίτες και έχουν μετρήσι-
μα αποτελέσματα.

Αυτά προς το παρόν και να είναι 
βέβαιοι πως δεν χρωστάμε σε κανέ-
ναν τίποτα, δεν συμμετέχουμε με 
κανέναν τρόπο σε ίντριγκες και 
δολοπλοκίες και θα συνεχίσου-
με να αγωνιζόμαστε, με διαφάνεια, 
ευαισθησία και συνεργασία με όλες 
τις Οργανώσεις στη χώρα μας, που 
πιστεύουν στις ίδιες Αρχές.
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Τιμητικές Διακρίσεις 6ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Ο πρώην  Α’ Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κος Πολυκρέτης Ελευθέριος 
βραβεύτηκε για την πολύχρονη προσφορά του ως εθελοντής 

αιμοδότης αλλά και για την προώθηση της εθελοντικής 
αιμοδοσίας από τη θέση του στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Η πρώην ειδ. Γραμματέας της ΠΟΣΕΑ κα Ιωαννίτη Άννα 
βραβεύτηκε για την προσφορά της στην οργάνωση 

     και το έργο της Ομοσπονδίας

Ο κος Γεωργόπουλος Γεώργιος τιμήθηκε για την τηλεοπτική 
κάλυψη που παρέχει σε όλα τα Συνέδρια της ΠΟΣΕΑ

Ο νυν Ταμίας της ΠΟΣΕΑ κος Πανταζώνας Απόστολος βραβεύτηκε 
για την προσφορά του στην οργάνωση και το έργο της 

Ομοσπονδίας

Ο κος Πατέρας Παναγιώτης τιμήθηκε για την  βοήθειά του στα 
Συνέδρια της ΠΟΣΕΑ και την τηλεοπτική κάλυψη αυτών

Ο Κος Δρόσος Ξενοφώντας τιμήθηκε για την φωτογραφική 
κάλυψη που παρέχει σε όλα τα Συνέδρια της ΠΟΣΕΑ
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Ο κος Αικατερίνης Ιωάννης τιμήθηκε για το αφιέρωμα - ταινία 
μικρού μήκους που έκανε για την ΠΟΣΕΑ

Στα πλαίσια του Συνεδρίου έδωσαν μουσικά το παρών  η χορωδία ανδρών του ΣΕΑ Ξυλοκάστρου «Εργαστήρι Παρα-
δοσιακού Τραγουδιού», η Ορχήστρα «Τα Παιδιά από την Κόρινθο», η Mezzo Soprano Κυριακή Τροχάνη, ο Tenoro Λουκάς 
Πανουργιάς και ο πιανίστας Πέτρος Μπούρας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους.

Ιδιαιτέρως, η κ. Τροχάνη και ο κ. Πανουργιάς τραγούδησαν προς τιμήν των ξένων αντιπροσώπων της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Οργανισμών Εθελοντικής Αιμοδοσίας (FIODS) προσδίδοντας μια ποιοτική νότα στο δείπνο του σαββατόβρα-
δου 22 Μαϊου.
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Σάββατο 07-08-2010 
19:00 Αφή της Φλόγας στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας (Πειραιώς 

67Β)  κατά την απογευματινή Δέηση
19:30 Επίσημη Τελετή (χαιρετισμοί – ομιλίες) στην Τεχνό-

πολη στο Γκάζι. Συνδιοργάνωση της ΕΟΘΑ και της ΠΟΣΕΑ
21:00 Τιμητική παράδοση της Φλόγας στους Αιμοδότες 

του ΣΕΑ Ξυλοκάστρου. Η Φλόγα μεταφέρεται στο Ξυλόκα-
στρο Κορινθίας και διανυκτερεύει στον Σύλλογο Αιμοδο-
τών.

Κυριακή  08-08-2010
19:00 Η Φλόγα της 8ης Λαμπαδηδρομίας μεταφέρεται 

από τον Σύλλογο του Ξυλοκάστρου εν πομπή στο θεατράκι 
«Άγγελος Σικελιανός»

20:00 Τελετή Άφιξης – επίσημη υποδοχή στο Ξυλόκαστρο, 
την πόλη που ξεκίνησε η ιδέα της Πανελλήνιας Λαμπαδη-
δρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών. Εκδηλώσεις.

21:00 Η Φλόγα παραδίδεται στους εκπροσώπους των 
περιφερειών της χώρας για τη μεταφορά της στις περιφέ-
ρειές τους και την έναρξη της 8ης Λαμπαδηδρομίας

Έναρξη της 8ης Λαμπαδηδρομίας ανά περιφέρεια
09-08-2010 έως 12-09-2010
Διαδρομές στους Νομούς της Πελοποννήσου
09-08-2010 έως 12-09-2010
Διαδρομές στους Νομούς της Κρήτης
09-08-2010 έως 12-09-2010
Διαδρομές στα Δωδεκάνησα και 

τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
09-08-2010 έως 12-09-2010
Διαδρομές στους Νομούς της 

Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης

09-08-2010 έως 12-09-2010
Διαδρομές στους Νομούς της 

Κεντρικής Μακεδονίας
09-08-2010 έως 12-09-2010
Διαδρομές στους Νομούς της 

Στερεάς Ελλάδας
23-08-2010 έως 12-09-2010 

Διαδρομές στους Δήμους της 
Αττικής - Αθήνα

09-08-2010 έως 12-09-2010
Διαδρομές στους Νομούς της 

Θεσσαλίας
09-08-2010 έως 12-09-2010
Διαδρομές στους Νομούς της 

Ηπείρου και στην Κέρκυρα
09-08-2010 έως 12-09-2010
Διαδρομές στους Νομούς της 

Δυτικής Μακεδονίας
13-09-2010 έως 17-09-2010
Διαδρομές στον Νομό της Κοζά-

νης
17/09/2010

19:00 Άφιξη της Φλόγας στα 
Σέρβια. Επίσημη Υποδοχή – Εκδη-
λώσεις. Τέλος Διαδρομών 8ης 
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας.

20:00 Έναρξη 24ης Αμφικτιο-
νίας

Το παραπάνω πρόγραμμα των 

διαδρομών της 8ης λαμπαδηδρομίας συμπληρώνεται κατά 
τη διάρκεια, έως την τελική διαμόρφωση, βάσει των δηλώ-
σεων συμμετοχής που υποβάλλονται.

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

Τα μέλη – Σύλλογοι της Π.Ο.Σ.Ε.Α. αποτελούν και τους 
έχοντες την ευθύνη συντονισμού κατά περιοχή.

Οι ενώσεις των Σ.Ε.Α. και οι Σύνδεσμοι Σ.Ε.Α., υποβάλ-
λουν πρόγραμμα λαμπαδηδρομίας της ευρύτερης περιοχής 
τους.

Το τελικό πρόγραμμα θα διαμορφωθεί εφόσον οι επιμέ-
ρους υπεύθυνοι θα γνωστοποιήσουν τις ώρες έναρξης και 
λήξης των διαδρομών. 

Οι υπεύθυνοι κατά περιοχές είναι υποχρεωμένοι, την 
παρούσα κατάσταση αλλά και τυχόν τροποποιήσεις των 
διαδρομών τους και άλλων στοιχείων να τις γνωστοποιούν 
άμεσα στις αστυνομικές αρχές και το Ε.Κ.Α.Β. της περιοχής 
τους όπως και στην Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της επιστολής της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. σχετικής με τη Λαμπαδηδρομία.

8η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ


