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ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερρών & Νιγρίτης, κ.κ. Θεολόγος Πανοσιολογιότατος Πατέρας Αυγουστίνος

4η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 

Η φλόγα της Αγάπης στο πέρασμά της 
κατάφερε να ευαισθητοποιήσει & να 

συμπαρασύρει ολοένα & περισσότερους συ-
νανθρώπους μας.

Αυτό αποδεικνύεται κι΄ αυτή τη χρονιά  από 
τη συμμετοχή σχεδόν όλων των Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών, των Φορέων, των Πο-
λυμεταγγιζόμενων Ατόμων, των Νομαρχιών, 
των Δήμων, των Ενοριών, αλλά & μεμονωμέ-
νων ανθρώπων.

Σε πείσμα των καιρών & με επίκεντρο πά-
ντα τον άνθρωπο, συνεχίζουμε να αγωνιζό-
μαστε & να προσφέρουμε.

Για να αποδείξουμε ότι ο κοινωνικός αν-
θρωπισμός είναι η πίστη στην αξία άνθρω-
πος, είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να 
συμπαρασταθεί στον δεινοπαθούντα συνάν-
θρωπο, είναι η λεγόμενη ανθρωπιά.

Η ανθρωπιά η οποία πλουτίζει ποικιλότρο-
πα & υψώνει γενικά την ζωή της ανθρωπότη-
τας & τον πολιτισμό της.

Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που νοιάζο-
νται.

Ανάμεσα σ΄ αυτούς διακρίνεται & μία μικρή 
εξαιρετική ομάδα ανθρώπων, οι ΕΘΕΛΟ-
ΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ.

Είναι όλοι αυτοί που κάνουν απλά & αθό-
ρυβα το καθήκον τους.

Είναι αυτοί που σκέφτονται τον συνάνθρω-
πό τους.

Είναι αυτοί που σκέφτονται τον ανήμπορο 
& παραμελημένο γέροντα ή γερόντισσα.

Είναι αυτοί που σκέφτονται τα παιδιά που 
γεννήθηκαν με κάποιο πρόβλημα στο Αίμα 
τους, τους νέους & όλους αυτούς που είναι 
θύματα τροχαίων, τους καρκινοπαθείς & τό-
σους άλλους.

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΣ.

Στη διαδικασία της διοργάνωσης της 20ης Αμφικτιονί-
ας κάναμε την πρώτη απόπειρα να απευθυνθούμε στους 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Πραγματοποιήσαμε ημερίδα 
στην αίθουσα τελετών της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακα-
δημίας με θέμα: “Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση 
ενεργών πολιτών. Η εθελοντική αιμοδοσία ως παράδειγμα”. 
Μια ημερίδα πολύ καλά προετοιμασμένη.

               Εκτενές ρεπορτάζ στις σελ. 3-6
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• Φιλοξενούνται ενυπόγραφα μόνο κείμενα.
• Οι απόψεις των αρθρογράφων του εντύπου 

είναι προσωπικές 
και την ευθύνη τους φέρει ο συντάκτης τους
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Το γράμμα του εκδότη

Στόχος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Στόχος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
για την επόμενη 5ετία 

είναι η προσφορά είναι η προσφορά 
εθελοντικού αίματος εθελοντικού αίματος 
να φτάσει το 60% του 

προσφερόμενου αίματος προσφερόμενου αίματος 
στη χώρα μας.

Αγαπητοί μου
Σας εύχομαι 

καλό χειμώνα & 
καλές γιορτές.

Μετά την πραγματοποίηση της 4ης Πα-
νελλήνιας Λαμπαδηδρομίας μας & το τέ-
λος των εργασιών της 20ης Αμφικτιονίας 
μας στα Γιάννενα, μπορώ να πω πως εί-
μαι ικανοποιημένος με τα αποτελέσματά 
τους. 

Λογικά θα έπρεπε αυτή η επιστολή μου, 
να έχει χαρακτήρα πανηγυρικό.

Χιλιάδες οι συμμετοχές των Λαμπα-
δηδρόμων, εκατοντάδες οι νέοι Δήμοι 
& Δημοτικά Διαμερίσματα, Νομαρχίες, 
καθώς & διάφοροι Φορείς που έλαβαν 
μέρος σ΄ αυτή.

Νέες συμμετοχές, πολυπληθείς οι αντι-
προσωπείες των Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών, της Εκκλησίας, Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων της χώρας μας, όλων των 
βαθμίδων & λοιπών Φορέων, όπως των 
Θαλασσαιμικών, των Αιμορροφιλικών & 
άλλων.

Κυριάρχησαν οι Εκπαιδευτικοί & οι 
εργασίες των μαθητών, αφού άλλωστε το 
θέμα της 20ης Αμφικτιονίας ήταν «Εθε-
λοντική Αιμοδοσία & Εκπαίδευση».  

Δυστυχώς όμως με κυριεύει ένας έντο-
νος προβληματισμός.

Παρ’ όλες τις προσπάθειες που κάνει η 
Ομοσπονδία μας & όλοι  οι Σύλλογοι, δυ-
στυχώς από τα στοιχεία που έχουμε στη 
διάθεσή μας για το β΄ εξάμηνο του 2005 
διαπιστώνουμε, πως αντί να αυξάνεται η 
προσφορά Εθελοντικού Αίματος αντιθέ-
τως μειώθηκε.

Για ακόμη μια φορά επισημαίνουμε 
προς τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Αβραμόπουλο:

Χρειάζεται άμεσα Εθνικός Σχεδιασμός.
Χρειάζεται άμεσα το Εθνικό Κέντρο 

Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) να υποστηριχθεί 
ουσιαστικά & να εφαρμόσει μια Εθνική 
Στρατηγική με την συνεργασία όλων των 
εμπλεκομένων & κυρίως με τους Συλλό-
γους Εθελοντών Αιμοδοτών, Θαλασσαιμι-
κών & Υπηρεσιών Αιμοδοσίας  για να επι-
τευχθεί ο στόχος.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Α. έχει προτάσεις για την 
Ανάπτυξη της Εθελοντικής Προσφοράς 
Αίματος, τις οποίες καταθέτει επί είκοσι 
(20) χρόνια .

Είμαστε έτοιμοι για ακόμη μια φορά να 
συζητήσουμε & να συνδιαλαγούμε με τους 
θεσμούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε 
& ανακοίνωσε σειρά εκδηλώσεων  για την 
επόμενη χρονιά οι οποίες αναφέρονται 
στις επόμενες σελίδες. 

Με μεθοδικότητα & συνεργασία προχω-
ράμε στην  υλοποίησή τους. 

Τροποποιούμε το καταστατικό μας  εκ-
συγχρονίζοντας το, δίνοντας τη δυνατότη-
τα σε πολλούς Φορείς της Πρωτοβάθμιας 
& Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, αλλά & σε Φορείς που έχουν ιδρύ-
σει τμήμα Αιμοδοσίας & αναφέρεται στο 
καταστατικό τους να μπορούν να γίνουν 
μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Θεσμοθετούμε την Λαμπαδηδρομία & 
την Αμφικτιονία & ιδρύουμε την Πανελ-
λήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών Αιμοδο-
τών.

Συστήσαμε Επιτροπές παρακολούθησης 
Κοινοτικών Προγραμμάτων που αναφέρο-
νται στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.   

Θα εκμεταλλευτούμε τους πόρους για 
την ενημέρωση του ελληνικού πληθυσμού.

Συνεχίζουμε την συνεργασία με τους εκ-
προσώπους των Θαλασσαιμικών, Αιμορ-
ροφιλικών & Νεφροπαθών.

Στηρίζουμε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσί-
ας & καταθέτουμε τις προτάσεις μας για 
τον Εθνικό Σχεδιασμό.

Συνεργαζόμαστε με Φορείς, όπως ο 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής & πα-
ρέχουμε κάθε βοήθεια, προκειμένου να 
ιδρύσουν Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών 
& στόχος μας είναι να ιδρύσουν Συλλό-
γους σ΄ όλη τη χώρα.

Ήδη συνεργαζόμαστε στα πλαίσια του 
26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδοντιά-
τρων που γίνεται από 2 – 5 Νοεμβρίου 
2006 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & 
πραγματοποιούμε στις 3 & 4 Νοεμβρίου 
Εθελοντική Αιμοδοσία με την συνεργα-
σία των Υπηρεσιών Αιμοδοσιών του Γ. Ν. 
Παίδων «Αγία Σοφία» & του Γ. Νοσοκο-
μείου Λαϊκού αντίστοιχα.

Πραγματοποιούμε το 7ο Παγκόσμιο Συ-
νέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών στην 
Αθήνα από 23 – 28 Αυγούστου 2007.

Γιορτάζουμε τα είκοσι (20) χρόνια της 
Κοινωνικής Προσφοράς της Ομοσπονδί-
ας μας, τον Μάιο του 2007.

Οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών της 
χώρας μας, συνεχίζουν ακούραστα & 
με Αγάπη το δύσκολο & σημαντικό τους 
έργο που είναι η ενημέρωση & ευαισθητο-
ποίηση των συνδημοτών τους.

Το τελευταίο διάστημα συστάθηκε δι-
ακομματική επιτροπή για τον Μοριακό 
έλεγχο του Αίματος.

Μετά από πρόσκληση συμμετείχα ως 
εκπρόσωπος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. & κατέθεσα 
ορισμένες προτάσεις  τις οποίες εύχομαι 
να τις έλαβαν υπόψη τους.

Ευχόμαστε & ελπίζουμε να συνεχιστεί 
το ενδιαφέρον της Πολιτικής Ηγεσίας του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης  για πλήρη υλοποίηση των υπο-
σχέσεων της.

Σας ευχαριστώ.
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας

Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΟΣΕΑ
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�ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Αιδεσιμότατοι, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βου-
λευτές, κύριε Γενικέ Γραμματέα Περιφέρειας 
Ηπείρου, κύριε Νομάρχη, κύριε πρόεδρε της 
ΤΕΔΚ, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών Ελλάδας, κύριοι προσκεκλημένοι, 
αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκπρόσωποι των 
Συλλόγων απ’ όλη την Ελλάδα, φίλοι και φίλες 
αιμοδότες, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω, 
εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής στην 
όμορφη πόλη μας και εύχομαι να περάσουμε 
όλοι μαζί ένα ευχάριστο τριήμερο.

Αναλάβαμε να διοργανώσουμε την 20ή Αμφι-
κτιονία γιατί μέσα από τη συμμετοχή μας τόσα 
χρόνια, πιστέψαμε σ’ αυτό το θεσμό. Το στοίχη-
μα για μας ήταν πολύ μεγάλο. Οι διοργανωτές 
των προηγούμενων Αμφικτιονιών και η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία των Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών δημιούργησαν πολύ μεγάλες προσ-
δοκίες. Κι εμείς έπρεπε να φανούμε αντάξιοι 
των προσδοκιών αυτών.

Προσπαθήσαμε να κάνουμε την 20ή Αμφικτι-
ονία υπόθεση ολόκληρου του Νομού Ιωαννί-
νων, ολόκληρης της Ηπείρου. Απευθυνθήκαμε 
σ’ όλους τους Συλλόγους που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσί-
ας, στους φορείς της Πολιτείας, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, της Υγείας, της Εκπαίδευσης, 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Πρέπει να 
ομολογήσω ότι όλοι ήταν μαζί μας όλο αυτό το 
διάστημα και μας στήριζαν σε κάθε μας προ-
σπάθεια. 

Για μας όμως το ζητούμενο είναι να βρούμε 
τον τρόπο ώστε να τους έχουμε μαζί μας και 
μετά το τέλος της 20ής Αμφικτιονίας, όταν θα 
σβήσουν τα φώτα. Αυτό νομίζω ότι είναι το ση-
μαντικότερο. Πρέπει μέσα από τη δράση και τις 
συνεχείς παρεμβάσεις μας να τους αναγκάσου-
με να ασχολούνται πάντα μαζί μας.

Θέλουμε η 20ή Αμφικτιονία να αποτελέσει 
μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναπτυχθεί κα-
λύτερα το κίνημα της εθελοντικής αιμοδοσίας 
στο Νομό μας. Να υπάρξει η συνεργασία με-
ταξύ των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών, να 
δημιουργηθεί ένας διανομαρχιακός σύλλογος, 
ο οποίος θα μπορεί να συντονίζει τη δράση 
όλων των συλλόγων, να διοργανώνει ημερίδες, 
εκδηλώσεις, ενημερωτικές συζητήσεις, ομιλίες 
σε χώρους δουλειάς και σε σχολεία, να εκδίδει 
σε συνεργασία με τα κέντρα αιμοδοσίας  ενη-
μερωτικό υλικό. Ήδη, στη διάρκεια της χρονιάς 
που πέρασε, με την ευκαιρία της προετοιμασί-
ας της 20ής Αμφικτιονίας, βρεθήκαμε αρκετές 
φορές όλοι οι σύλλογοι και όλοι αντιληφθήκαμε 
την ανάγκη αυτή.

Το βασικό όμως θέμα της 20ής Αμφικτιονίας 
είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυ-
νατότητες που προσφέρει η εκπαίδευση στον 
τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας

Η θεματολογία του συνεδρίου μας είναι ευ-
ρεία.

Θα ακούσουμε εισηγήσεις ενημερωτικές 

πάνω στο αντικείμενο που μας εν-
διαφέρει. Τι είναι το αίμα, ποια είναι 
τα συστατικά του, ποιες λειτουργίες 
επιτελεί. Γνώσεις που μας κάνουν να 
αναπαριστούμε σαφέστερα την εικό-
να ενός ανθρώπινου οργανισμού και 
να αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντι-
κό ρόλο παίζει το αίμα και συνακό-
λουθα πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο 
εθελοντής αιμοδότης.

Οι γνώσεις όμως από μόνες τους 
δεν είναι ικανές να στηρίξουν τον 
εθελοντή αιμοδότη, όταν αυτός αι-
σθάνεται ότι ανήκει σε μια ομάδα 
ολίγων, όταν καταλαβαίνει ότι στον 
περίγυρό του λίγοι είναι εκείνοι που 
συμμερίζονται τους προβληματι-
σμούς του και έχουν παρόμοια ενδι-
αφέροντα με αυτόν.

Μια ματιά όμως στην ιστορία του 
εθελοντισμού θα βοηθήσει τον εθελοντή αιμο-
δότη να τοποθετήσει τον εαυτό του στη γραμμή 
του χρόνου, στην αλυσίδα των ανθρώπων που 
προηγήθηκαν και οι οποίοι ήταν οι σκαπανείς 
σε θέματα εθελοντισμού, αλλά και ανθρώπων 
που θα έρθουν και θα συνεχίσουν το έργο του. 
Με την αίσθηση της ιστορικής διάστασης του 
εθελοντισμού έντονη, ο αιμοδότης ευγνωμονεί 
για το παρελθόν και κατανοεί την ευθύνη του 
για το μέλλον της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Εξάλλου η επίγνωση ότι και σήμερα υπάρ-
χουν εκατομμύρια άνθρωποι εθελοντές σ’ όλον 
τον κόσμο, εντείνει την αίσθηση ότι η παρέα 
των ανθρώπων με ευαισθησίες και αποφασιστι-
κότητα μεγαλώνει. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν 
μέσα σε αυτή την παρέα υπάρχουν κάποιοι που 
ενδιαφέρονται κυρίως για το περιβάλλον, άλλοι 
για την ειρήνη, άλλοι για τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα κι εμείς για την εθελοντική αιμοδοσία. 
Σημασία έχει ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άν-
θρωποι με κοινά χαρακτηριστικά την ανθρωπιά, 
την ευαισθησία, την αυταπάρνηση, τη διάθεση 
για ανιδιοτελή προσφορά.

Πώς όμως δομείται μια προσωπικότητα με 
όλα αυτά τα χαρακτηριστικά; Πώς διαμορφώ-
νονται οι στάσεις γενικά ώστε να μπορούμε να 
γνωρίζουμε πώς να αναπτύξουμε και στάσεις 
θετικές ειδικότερα για την εθελοντική αιμοδο-
σία; Το σχολείο τι ρόλο επιτελεί πάνω σε θέμα-
τα διαπαιδαγώγησης και διαμόρφωσης συμπε-
ριφορών; Και ποια είναι η ευθύνη και οι δυνατό-
τητες των εκπαιδευτικών να εμφυσήσουν αξίες 
σύμφυτες με την προσφορά και την κοινωνική 
ευθύνη;  

Κι εδώ έχουμε τους εκπαιδευτικούς που προ-
σπαθούν, μόνοι τους συνήθως, απομονωμένοι, 
χωρίς σημαντική υποστήριξη και αποσπασματι-
κά. Για να υπάρξει όμως συστηματική παρέμβα-
ση ο εκπαιδευτικός χρειάζεται ενημέρωση και 
στήριξη.

Στη διαδικασία της διοργάνωσης της 20ής 
Αμφικτιονίας κάναμε την πρώτη απόπειρα να 

απευθυνθούμε στους συναδέλφους εκπαιδευ-
τικούς. Πραγματοποιήσαμε ημερίδα στην αί-
θουσα τελετών της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας με θέμα «Ο ρόλος της Εκπαίδευσης 
στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών. Η εθελο-
ντική αιμοδοσία ως παράδειγμα». Μια ημερίδα 
πολύ καλά προετοιμασμένη, με αξιόλογους ει-
σηγητές που δεν είχε όμως την ανάλογη αντα-
πόκριση από την μεριά των εκπαιδευτικών. Δεν 
απογοητευόμαστε. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκο-
λο. Θα κάνουμε κι άλλες προσπάθειες.

Ευελπιστούμε ότι κατά τη διάρκεια του τρι-
ήμερου μέσα από τις εισηγήσεις, τη συζήτηση 
και τον προβληματισμό που θ’ αναπτυχθεί, θα 
μπορέσουμε να ανοίξουμε το ζήτημα ώστε να 
αναπτυχθεί ένας προβληματισμός και στην εκ-
παιδευτική κοινότητα η οποία εκπροσωπείται 
στο συνέδριο και θα αναπτύξει κι αυτή τις δικές 
της απόψεις.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους 
της Οργανωτικής Επιτροπής όλους όσους μας 
βοήθησαν στη μεγάλη προσπάθεια που κάνα-
με ένα χρόνο τώρα για να διοργανώσουμε ένα 
άρτιο και παραγωγικό συνέδριο. Τους φορείς 
της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της 
Υγείας, της Εκπαίδευσης. Να ευχαριστήσω τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους επιχειρηματί-
ες της περιοχής μας που  ενίσχυσαν οικονομικά 
την προσπάθειά μας. Να ευχαριστήσω ιδιαί-
τερα όλους τους ανώνυμους, αυτούς που δεν 
αναγράφονται σε κανένα πρόγραμμα, σε κα-
νένα πανώ, τους πραγματικούς εθελοντές που 
ήταν κοντά μας όποτε τους χρειαστήκαμε. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, 
που ήρθατε εδώ στα Γιάννινα απ’ όλες τις γωνι-
ές της Ελλάδας. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε 
για να είναι το πέρασμά σας από την πόλη μας 
ευχάριστο και δημιουργικό. Ζητάμε την κατα-
νόησή σας για κάθε πρόβλημα που μπορεί να 
προκύψει και την ενεργό συμμετοχή σας για 
ένα άρτιο και παραγωγικό για την εθελοντική 
αιμοδοσία συνέδριο.

 της Οργανωτικής Επιτροπής 
Εισήγηση του Προέδρου

κ. Νικολάου Τζίμα
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Π.Ο.Σ.Ε.Α. ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ�

Κύριε Υπουργέ, Αιδεσιμολογιότατοι
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι 
Κύριες & Κύριοι Σύνεδροι
Κύριοι Εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε.
Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή & χαρά, μετά 

την κήρυξη των εργασιών της Αμφικτιονίας μας, 
από τον Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης κ. Κωνσταντόπουλο να αναφερθώ:

στην συμβολή των Συλλόγων Εθελοντών Αιμο-
δοτών & της Ομοσπονδίας μας, στην προώθηση 
& την ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας στη 
χώρα μας.

Πρέπει να γνωρίζετε πως τα τελευταία είκοσι 
χρόνια, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθε-
λοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) δραστηριοποιείται 
στη χώρα μας, αλλά & στο εξωτερικό, για να δη-
μιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μας 
οδηγήσουν στο καλύτερο σχεδιασμό & την αποτε-
λεσματικότητα.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
α) Οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών μέλη της 

Π.Ο.Σ.Ε.Α. στην περιοχή τους, διοργανώνουν ενη-
μερωτικές ομιλίες σε σχολεία, εργασιακούς χώ-
ρους, σε εκδηλώσεις των Δήμων, σε στρατόπεδα 
που αφορούν την Εθελοντική Αιμοδοσία, Θαλασ-
σαιμία & Δωρεά Οργάνων.

β) Εκδίδουν ενημερωτικά έντυπα & αφίσες με 
χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την Εθελοντι-
κή Αιμοδοσία & ευαισθητοποιούν τους συμπολίτες 
τους .

γ) Οι Σύλλογοι μέλη της, με τα σημαντικά απο-

τελέσματα που απορρέουν από την 
καθημερινή ενασχόλησή τους, για την 
προβολή της Εθελοντικής Μη Αμειβό-
μενης Αιμοδοσίας ως ύψιστη πράξη 
Αγάπης, Αλληλεγγύης & Ανθρωπισμού, 
αυξάνουν την Εθελοντική Προσφορά 
Αίματος.

δ) Οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών 
έχουν μέλη τους τακτικούς Εθελοντές 
Αιμοδότες που προσφέρουν το ασφα-
λέστερο & ποιοτικότερο Αίμα μία έως & 
τέσσερις φορές το χρόνο.

ε) Η συνολική προσφορά Εθελοντικού 
Αίματος των Συλλόγων της Ομοσπονδίας μας κυ-
μαίνεται από 25.000 έως 35.000 μονάδες ετησίως.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

α) Η Ομοσπονδία μας πραγματοποιεί το Πα-
νελλήνιο Συνέδριο κάθε χρόνο με την αιγίδα του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
με εισηγητές εξαίρετους επιστήμονες της Αιμοδο-
σίας, καθώς & πρόσωπα που εμπλέκονται με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο στα θέματα της Αιμοδοσί-
ας δίνοντας έτσι την δυνατότητα να ενημερώνονται 
τα μέλη της για τα νέα δεδομένα που αφορούν την 
Αιμοδοσία στη χώρα μας.

β) Την Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Εθελο-
ντών Αιμοδοτών που πλέον έγινε θεσμός η οποία 
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης δίνοντας τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε νέους κυρίως ανθρώπους & μελλο-
ντικούς Εθελοντές Αιμοδότες. 

Εκατοντάδες εκδηλώσεις  σε πόλεις & χωριά της 
πατρίδας μας με την συμπαράσταση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 1ου & 2ου Βαθμού & των επαρχιακών 
Μέσων Ενημέρωσης που αφορούν την ενημέρωση 
των πολιτών για την Εθελοντική Αιμοδοσία – Θα-
λασσαιμία & την Δωρεά Οργάνων. 

Χορηγός επικοινωνίας της Λαμπαδηδρομίας εί-
ναι η Ελληνική Ραδιοφωνία & η Τηλεόραση – ΝΕΤ 
– ΕΤ 3 αν & στην φετινή διοργάνωση δεν είχαμε την 
προβολή που είχαμε το 2005.  Αντιθέτως η ΕΡΑ Πά-
τρας έκανε καθημερινή αναφορά στις διαδρομές & 
τους Σταθμούς της Λαμπαδηδρομίας. 

γ) Την Αμφικτιονία των Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών.

Σ΄ αυτή τη διοργάνωση δίνεται η δυνατότητα να 
συμμετάσχουν όλοι οι Φορείς ή φυσικά πρόσωπα 
που εμπλέκονται στην Αιμοδοσία : 
ü Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης,
ü Εκκλησία, 
ü Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

Ομιλία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) κ. Χρήστου Εμ. Πρωτόπαπα 

κατά την έναρξη των εργασιών της 20ης Αμφικτιονίας 
των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 

Γιάννενα 15/9/2006

Φίλες & φίλοι,
Βρεθήκαμε σήμερα όλοι εδώ για να υπο-

δεχθούμε τη Φλόγα της Αγάπης της 4ης Πα-
νελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών 
Αιμοδοτών, μετά από μια επιτυχημένη δια-
δρομή σε όλη τη χώρα.

Η κάλυψη των αναγκών σε Αίμα με Εθελοντι-
κή Αιμοδοσία, αποτελεί ένα κοινό παγκόσμιο 
στόχο τον οποίο πάρα πολλές χώρες, μεταξύ 
των οποίων & ανεπτυγμένες, δεν έχουν ακό-
μη επιτύχει.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία είναι, ίσως η κορυ-
φαία μορφή Εθελοντισμού.  Είναι πράξη ανι-
διοτέλειας, μια πράξη αλτρουισμού προς τον 
συνάνθρωπό μας.

Τη στιγμή που ο Εθελοντής Αιμοδότης 
απλώνει το χέρι του για τη λήψη Αίματος, 
απλώνει ταυτόχρονα το χέρι προς μια ολό-
κληρη κοινωνία στέλνοντας ένα μήνυμα αλ-
ληλεγγύης.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία δεν είναι μόνο μια 

πράξη αγάπης προς το συνάνθρωπο, είναι 
μια πράξη βαθιάς κοινωνικής ευθύνης.

Το Υπουργείο μας έθεσε & θα θέτει πάντα 
υπό την αιγίδα του αυτόν τον θεσμό.

Στέκεται αρωγός ουσιαστικά, & όχι μόνο 
ηθικά, γιατί έχει να επιτελέσει αυτό τον πολύ 
σημαντικό σκοπό, καλύπτοντας μέρος των 
αναγκών Αίματος στη χώρα μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, εξ ονόματος 
της πολιτείας, αλλά & να συγχαρώ όλους 
εκείνους που συνέβαλλαν στην επιτυχία αυ-
τής της εκδήλωσης, ιδιαίτερα όμως τον κ. 
Δρούγγο Πρόεδρο του Συλλόγου Τερπνιω-
τών Θεσσαλονίκης, τον κ. Τζίμα Πρόεδρο της 
Οργανωτικής Επιτροπής της 20ης Αμφικτιονί-
ας & τον κ. Πρωτόπαπα Πρόεδρο της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών.

Η μεταλαμπάδευση του μηνύματος της 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας, σε ολόκληρη την 
Ελλάδα, με τη φλόγα της Αγάπης & της αν-

θρωπιάς, φωτίζει τις ψυχές μας & δυναμώνει 
την προσφορά ζωής.

Είστε οι άνθρωποι που βοηθούν ανώνυμα & 
ουσιαστικά το συνάνθρωπό τους & ενισχύουν 
τις αγωνιώδεις προσπάθειες της Πολιτείας 
για την καλύτερη αντιμετώπιση της έλλειψης 
Αίματος.

Εύχομαι από βάθους καρδιάς η φλόγα της 
Αγάπης & της προσφοράς που ανάψαμε σή-
μερα στο βωμό να μείνει άσβεστη.

Εύχομαι επίσης να καταφέρετε να ενεργο-
ποιήσετε όλους τους φορείς της εκπαίδευσης 
& να διαδώσετε το μήνυμα της  Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας στους μαθητές μας, που θα απο-
τελέσουν τους αυριανούς Αιμοδότες.

Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας & ελ-
πίζω όσο η ανάγκη για Αίμα μικραίνει τόσο να 
μεγαλώνει η Εθελοντική Προσφορά.

Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της 
20ης Αμφικτιονίας & εύχομαι καλή επιτυχία 
στις εργασίες σας.

Έναρξη των εργασιών της 20ης Αμφικτιονίας από τον Υφυπουργό 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο

Κατά την έναρξη των εργασιών της 20ης Αμφικτιονίας. 
Διακρίνονται εκπρόσωποι  του Υ.Υ.& Κ.Α., της Βουλής 

των Ελλήνων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Αστυνο-
μικών Αρχών & εκπρόσωποι Σ.Ε.Α.
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�ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

ü Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, 
ü Σύλλογοι πολυμεταγγιζομένων, 
ü Οργανισμοί, 
ü Αθλητικοί & Πολιτιστικοί Σύλλογοι, 
ü Σώματα Ασφαλείας, 
ü Στρατός κ.α. 
Η ανάθεση της διοργάνωσης της Αμφικτιονίας 

γίνεται με ψηφοφορία κατά την τελευταία μέρα των 
εργασιών από τους Συνέδρους.

Ο διοργανωτής Σύλλογος επιλέγει το κεντρικό 
θέμα της Αμφικτιονίας & πρέπει να συγχαρώ τους 
διοργανωτές της 20ης Αμφικτιονίας για την επιλογή 
του θέματος που είναι : «Εθελοντική Αιμοδοσία & 
Εκπαίδευση» πιστεύοντας πως η εκπαίδευση σε 
όλες τις βαθμίδες μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό 
ρόλο στην διαμόρφωση των αυριανών Εθελοντών 
Αιμοδοτών.

Εκτός του βασικού θέματος, υπάρχουν & πολλές 
θεματικές ενότητες, που πλουτίζουν τις γνώσεις 
μας & βεβαίως δίνεται η δυνατότητα σε όλους ανε-
ξαιρέτως να καταθέσουν τις προτάσεις τους & τις 
εμπειρίες τους.

Τα αποτελέσματα & οι προτάσεις υπό μορφή ψη-
φίσματος από τους Συνέδρους κατατίθενται κάθε 
χρόνο στο Υπουργείο Υγείας, καθώς & σε άλλα 
Υπουργεία & Υπηρεσιακούς Παράγοντες για αξιο-
ποίησή τους.

Η Ομοσπονδία συνεργάζεται πάρα πολύ 
στενά & τακτικά με την Ομοσπονδία Θαλασ-
σαιμικών, καθώς & με τον Πανελλήνιο Σύλλο-
γο Νεφροπαθών, Αιμορροφιλικών & την Συνο-
μοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Εκδίδει διμηνιαία εφημερίδα με τίτλο «ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» που διανέμεται σε 
{4.500} παραλήπτες.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Η Ομοσπονδία μας, όπως γνωρίζετε, είναι 

μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εθελο-
ντών Αιμοδοτών της F.I.O.D.S., η οποία έχει 
μέλη της Ομοσπονδίες από εξήντα μία {61} 
χώρες.

Οι φωτισμένοι φίλοι μας  που ίδρυσαν την 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. προχώρησαν στην εγγραφή μας 
στην F.I.O.D.S., θέλοντας έτσι να συνδιαλλαγούν 
με άλλους ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα, 
να μάθουν & να δώσουν γνώση & εμπειρίες, προ-
βλέποντας αρκετά χρόνια πριν την ταχύτατη εξέλι-
ξη των πραγμάτων.

Χτίζουμε μαζί με όλους τους άλλους Εθελοντές 
Αιμοδότες της Παγκόσμιας Κοινότητας σχέσεις φι-
λίας, για ένα κόσμο πιο ανθρώπινο, γιατί τα θέματα 
υγείας αφορούν όλους μας.

Διαμορφώνουμε μαζί με τους τέσσερις μεγαλύ-
τερους Παγκόσμιους Οργανισμούς :

1) Τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με εκατόν 
ενενήντα δύο {192} μέλη

2) Τις Κοινότητες του Ερυθρού Σταυρού & της 
Ερυθράς Ημισελήνου με εκατόν ογδόντα ένα {181} 
εθνικά μέλη.

3) Την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμο-
δοτών (F.I.O.D.S.) &

4) Τον Διεθνή Οργανισμό Μετάγγισης Αίματος 
τις πολιτικές για την Υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ F.I.O.D.S.

Η Ομοσπονδία μας συμμετέχει σ΄ αυτή την Επι-
τροπή που ιδρύθηκε επισήμως το 2005 & αποτελεί 
συμβουλευτικό όργανο της Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας.

Στα Παγκόσμια Συνέδρια Νέων μπορούν να συμ-
μετέχουν αντίστοιχες Επιτροπές Νέων που προέρ-
χονται από μέλη της F.I.O.D.S. από ένα έως δέκα 
αντιπροσώπους.

Φέτος η αποστολή μας αποτελείτο από εννέα {9} 
νέους 18 – 30 ετών όπως ορίζει το καταστατικό της 
Διεθνούς Οργάνωσης που κατέχουν άριστα την Αγ-

γλική γλώσσα & προαιρετικά την Γαλλική.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. & συγκεκρι-
μένα ο Ειδικός Γραμματέας κ. Ιωάννης Παπαχρό-
νης.

Κατέθεσαν ήδη τις εκθέσεις τους τις οποίες & 
θα σας δώσουμε υπό μορφή εντύπου για να ενη-
μερωθείτε. 

Είμαι βέβαιος πως θα μας προβληματίσει ο 
τρόπος σκέψης των νέων μας, μήπως & αναθεω-
ρήσουμε και εμείς κάποιες τακτικές μας, που δεν 
μας αφήνουν να δούμε τα πράγματα από μία άλλη 
διάσταση.

ΠΟΡΟΙ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Η Ομοσπονδία μας όπως βλέπετε παρόλα τα 

πενιχρά οικονομικά της που στηρίζονται στις συν-
δρομές των μελών Συλλόγων της, &  είναι τριάντα 
{30,00} € το χρόνο & είκοσι {20,00} € το χρόνο για 
κάθε αντιπρόσωπο της προσπαθεί να ανταποκριθεί 
σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις.

Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αναφορά & 
στις άλλες πηγές εσόδων της Ομοσπονδίας μας.

Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες προχώρησε 
σε προγραμματική σύμβαση με την Ομοσπονδία 

μας χορηγίας 50.000 € με συγκεκριμένους όρους 
& προϋποθέσεις τις οποίες τηρήσαμε & φάνηκε η 
αύξηση της Εθελοντικής Προσφοράς Αίματος κατά 
την περίοδο εκείνη, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε 
μέχρι σήμερα να πάρουμε το υπόλοιπο των 20.000 
€ της προγραμματικής σύμβασης. 

Βασιζόμαστε κυρίως στους Δωρητές μας, Βιο-
τέχνες Επαγγελματίες Εμπόρους, Οργανισμούς, 
Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Τ.Ε., την τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου & 2ου 
Βαθμού, μα πάνω απ΄ όλους τον Ο.Π.Α.Π. & την 
Εταιρεία Κοινωνικής Ευθύνης του Ο.Π.Α.Π. για να 
ανταποκριθούμε στις δαπάνες όλων αυτών των δι-
οργανώσεων. 

Αποτελούμε την πιο ισχυρή Εθελοντική Οργάνω-
ση.

Αποτελούμε την μόνη Εθελοντική Οργάνωση 
που πιέζει την Κεντρική Εξουσία, να αποδεχθεί την 
προσφορά της, προσφορά που έχει να κάνει με τον 
Άνθρωπο, με την ίδια τη ζωή.

Είκοσι ολόκληρα χρόνια, πιέζουμε, ώστε να αντι-
ληφθούν οι εκπρόσωποί μας στο Εθνικό Κοινοβού-
λιο, που εναλλάσσονται στην Εξουσία πως πρέπει 
να συνεργαστούμε , πως πρέπει να κουβεντιάσου-
με, για να λύσουμε το σοβαρότερο πρόβλημα της 
χώρας, που είναι η Έλλειψη Αίματος.

Κάθε φορά που κάποιος Υπουργός Υγείας, αφιέ-
ρωνε δέκα έως δέκα πέντε λεπτά από τον πολύτιμο 
χρόνο του, κάτι πετυχαίναμε. Είκοσι ολόκληρα χρό-
νια καταθέτουμε τις ίδιες προτάσεις & κάθε φορά, 
υποσχέσεις, υποσχέσεις, χτυπήματα στην πλάτη & 
άντε πάλι από την αρχή.

Αποφασίσαμε & υλοποιούμε ένα εθνικό σχέδιο 
δράσης  για την Ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδο-
σίας χωρίς επικοινωνιολόγους. Μόνο με τις δικές 

μας εμπειρίες, τους αυτοσχεδιασμούς μας & την 
έμπνευση του κάθε Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς 
την υποστήριξη της κάθε πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Υγείας.

Αναγνωρίζουμε πως το Υπουργείο Υγείας έχει την 
τεράστια ευθύνη για πολλά πράγματα που έχουν 
να κάνουν με τον άνθρωπο & ιδιαιτέρως τη στιγμή 
που αυτός αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. 

Οι Σύμβουλοι των Υπουργών, καθώς & οι συνερ-
γάτες τους, ασχολούνται με όλες αυτές τις ανά-
γκες του χώρου Υγείας & δεν αφιερώνουν τον χρό-
νο που πρέπει  για τους Εθελοντές του Αίματος, ή 
ίσως δεν ενδιαφέρονται όσο θα έπρεπε.

Καμιά φορά δε αν δεν είσαι γλυκομίλητος μαζί 
τους, δεν περνάς & την πόρτα του γραφείου τους 
όπως συνέβαινε τα προηγούμενα δύο χρόνια. 

Σε μεγάλο βαθμό από αυτούς εξαρτάται η χρη-
ματοδότηση των Συλλόγων & της Ομοσπονδίας για 
τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Δαπανώνται εκατομμύρια €, δισεκατομμύρια 
δραχμές για την εισαγωγή Αίματος  από άλλες χώ-
ρες.

Χωρίς την προσφορά Εθελοντικού Αίματος κατα-
λαβαίνει ο οποιοσδήποτε τι οικονομικό κόστος θα 
είχε  η χώρα μας .

Δυστυχώς όμως κανείς Υπουργός μέχρι σήμερα 
δεν θεσμοθέτησε πόρους για την λειτουργία 
των Συλλόγων & της Ομοσπονδίας μας.

Ίσως να βολεύει πολλούς ο τρόπος που επι-
χορηγούνται & καταλαβαίνετε τι εννοώ.   

Θα περιμέναμε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο & τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλό-
γους να έδειχναν ενδιαφέρον σ’ αυτά τα ζητή-
ματα & να συμπαραστεκόντουσαν βοηθώντας 
ηθικά & υλικά την προσπάθειά μας.

Το ίδιο ισχύει & για τις φαρμακευτικές εται-
ρείες της χώρας μας.

Η Εκκλησία θα μπορούσε να συμβάλλει σε 
όλα αυτά, αλλά το κάνει στηρίζοντας τις δικές 
της ενοριακές τράπεζες Εθελοντικής Αιμοδο-
σίας που κάνουν σημαντικό έργο.

Κύριε Υπουργέ
Θεσμοθετήστε πόρους. Μόνο έτσι θα στα-

ματήσει η εξάρτηση & η εκμετάλλευση της προ-
σφοράς των αλτρουιστών συνανθρώπων μας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου & 2ου βαθμού ενισχύει 
την προσπάθειά μας ηθικά & υλικά.

Υπάρχουν όμως & κάποιοι Επίτροποι που κόβουν 
αυτές τις επιχορηγήσεις, γιατί κατά την άποψή 
τους οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών δεν παρά-
γουν πολιτισμό.

Ενισχύστε την Ομοσπονδία & τα μέλη της όπως 
κάνουν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες & κυρίως οι Δα-
νοί, που επιχορηγούν με δέκα {10} € κάθε μονάδα 
συλλεγόμενου Αίματος για τις λειτουργικές τους 
δαπάνες.

Σήμερα επί Υπουργίας σας η κατάσταση άρχισε 
να αλλάζει. Μας δεχθήκατε. Επιχορηγήσατε το 2ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο μας στην Τρίπολη & την  4η 
Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία μας, καθώς την ωραία 
τελετή στο Ζάππειο Μέγαρο στις 14 Ιουνίου που 
γιορτάσαμε Παγκοσμίως τον Άγνωστο Εθελοντή 
Αιμοδότη με γενναίες επιχορηγήσεις. 

Γνωρίζουμε την επιθυμία σας &τις εντολές σας 
να επιχορηγηθεί η Ομοσπονδία μας για τις λειτουρ-
γικές της δαπάνες με το ποσό των 20.000 €, αλλά 
δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει αυτό το 
ποσό με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια δυσκο-
λία στην κάλυψη πάγιων δαπανών μας.

Πάρτε μια γενναία απόφαση & θεσμοθετείστε 
την χρηματοδότηση της Π.Ο.Σ.Ε.Α. & όλων των 
Συλλόγων της για τις λειτουργικές δαπάνες.

Είμαστε βέβαιοι πως θα σας στηρίξουν όλα τα 
κόμματα της Βουλής.

συνέχεια στη σελ. 22
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Π.Ο.Σ.Ε.Α. ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ�

Εμείς οι Σύνεδροι της 20ης Αμφικτιονίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος, & 
λοιπών Φορέων εμπλεκομένων με την Εθελο-
ντική Αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στα 
Γιάννενα από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου εγκρί-
νουμε το παρακάτω ψήφισμα.

Θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
τον Εθελοντή Αιμοδότη. Δίνουμε υπόσχεση 
ότι παρ’ όλες τις αντιξοότητες που υπάρχουν 
το φρόνημά μας, δεν θα καμφθεί.

Στόχος μας, συνεχίζει να παραμένει, η Αυ-
τάρκεια της χώρας μας από Εθελοντικά Προ-
σφερόμενο Αίμα, καθώς επίσης & η διάδοση 
του νέου ήθους & ενεργητική συμμετοχή 
στον Εθελοντισμό & την Ανθρωπιά.

1. Άμεση στελέχωση των Αιμοδοσιών με 
το απαραίτητο ιατρικό νοσηλευτικό παραϊα-
τρικό προσωπικό  για καλύτερη λειτουργία 
& αξιοποίηση του υπάρχοντος τεχνολογικού 
εξοπλισμού.

Δημιουργία κεντρικού συστήματος μηχα-
νοργάνωσης Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

Έτσι θα μπορέσουν οι Αιμοδοσίες να λει-
τουργήσουν επί 24 ώρου βάσεως. 

2. Εφαρμογή του νέου νόμου 3402 για την 
Αιμοδοσία που επιβάλλει την αναδιοργάνω-
ση του υπάρχοντος συστήματος.

3. Συμμετοχή των εκπροσώπων της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 
(Ε.ΚΕ.Α.), στη λήψη των αποφάσεων όσον 
αφορά την εθνική στρατηγική για προσέλκυ-
ση Εθελοντών Αιμοδοτών.

4. Την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), των Συλλόγων 
– Συνδέσμων Εθελοντών Αιμοδοτών μελών 
της, καθώς & των θεσμών της Αμφικτιονίας , 
Λαμπαδηδρομίας & Εκπαιδευτικών Συνεδρί-
ων της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

5. Την προβολή & προώθηση της Εθελοντι-
κής Αιμοδοσίας από τα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης με τρόπο συνεχή & συστηματικό. 

6. Την εισαγωγή σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης του θέματος «Εθελοντική Αιμο-
δοσία» στα προγράμματα Αγωγής Υγείας, 
ώστε να έχουμε στο μέλλον περισσότερους 
συνειδητοποιημένους Εθελοντές Αιμοδότες.

7. Τη συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών που θα επωμιστούν την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών της Πρωτο-
βάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην Εθελοντική Αιμοδοσία.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθε-

λοντών Αιμοδοτών – Νεολαία
- Η νεολαία της Ελλάδας δηλώνει παρούσα 

στον αγώνα για την Ανάπτυξη της Εθελοντι-
κής Αιμοδοσίας .

- Στηρίζει όλες τις προσπάθειες που γί-
νονται από τους οργανωμένους Συλλόγους 
& την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Εθελοντών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) για την προσέλκυση 
νέων Εθελοντών Αιμοδοτών.

- Συμμετέχει στις εργασίες όλων των Συνε-
δρίων & βάζει πλέον & τη δική της σφραγίδα 
με τη :

α) Συγκρότηση Πανελλήνιας Επιτροπής 
Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών στους κόλπους 
της Π.Ο.Σ.Ε.Α. &

β) Διοργάνωση του 7ου Παγκοσμίου Forum 
νέων για την Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ελ-
λάδα τον Αύγουστο του 2007.

- Οι νέοι δεν είναι μόνο το μέλλον της χώ-
ρας μας.  Είναι & το παρόν της.

Ελπίζουμε το παρόν ψήφισμα , το 20ο στη 
σειρά του να βρει επιτέλους τους αρμόδιους 
της πολιτείας  όχι μόνον σύμφωνους, αλλά 
& αποφασισμένους να υλοποιήσουν χρόνια 
αιτήματα.

Ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής

Νικόλαος Τζίμας

Ψ ή φ ι σ μ α

Στη φώτο διακρίνονται ο Νίκος Τζίμας ο δικός μας Δάσκαλος με 
τον αγαπημένο μας Κώστα Καρύδα, ο Κώστας Πανέτας, ο Πρόε-

δρος Χρήστος Πρωτόπαπας & ο Βασίλης Αθανασίου 

Όλες οι 

εκδηλώσεις 

της Π.Ο.Σ.Ε.Α. & 

των Συλλόγων 

μελών της, 

ολοκληρώνονται 

μέσα από 

πνεύμα Αγάπης, 

Αλληλεγγύης  

για πιο στενή 

συνεργασία, 

για την  

επίτευξη του 

στόχου που 

είναι 

η Αυτάρκεια 

από εθελοντικά 

προσφερόμενο 

Αίμα 

στη χώρα μας

Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών 

& Δωρητών Οργάνων 
Ελεούσας Ιωαννίνων
Ο Σύλλογος Εθελοντών 

Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων 
Ελεούσας στις 10 Ιουλίου 2006 
πραγματοποίησε τις αρχαιρεσίες 
του.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Αθανασίου Βασίλειος, 
Πρόεδρος

2. Κούργιας Δημήτριος, Α΄ 
Αντιπρόεδρος

3. Γραβάνης Λάμπρος, Β΄ 
Αντιπρόεδρος

4. Σιάπκας Χρήστος, Γενικός 
Γραμματέας

5. Γκρέμος Σωκράτης, 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

6. Σιέμος Φώτιος, Ταμίας
7. Παπαγιάννη Αγγελική, Έφορος 

Δημοσίων Σχέσεων
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Αθανασίου Βασίλειος                  

Ο Γενικός Γραμματέας
Σιάπκας Χρήστος

Εθελοντές Αιμοδότες & Θαλασσαιμικοί τραγουδούν 
τον ‘ύμνο’ «Σ’ αγαπώ γιατί σαι ωραία» 
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�ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Η ιδέα της Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδο-
τών αποτελεί ένα θεσμό που δημιουργήθηκε από την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών και 
αγκαλιάστηκε από όλους τους συλλόγους εθελοντών 
αιμοδοτών της Ελλάδας.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κεντρικό πυλώνα του 
οποίου αποτελεί  η προώθηση του εθελοντισμού, 
στήριξε  την εν λόγω προσπάθεια ως Μέγας Χορη-
γός, επιβεβαιώνοντας την έμπρακτη συμμετοχή της 
σε κάθε αξιόλογη ενέργεια που προάγει και ενισχύει 
την κοινωνική αλληλεγγύη και την προσφορά στο συ-
νάνθρωπο.  

Η   4η Πανελλήνια  Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αι-
μοδοτών ξεκίνησε την πορεία της από την  Τερπνή 
Σερρών στις 19 Αυγούστου με σκοπό να διατρέξει 
ολόκληρη όλη την Ελλάδα διαδίδοντας την ιδέα της 
εθελοντικής αιμοδοσίας και κατέληξε στις 15 Σεπτεμ-
βρίου στα Ιωάννινα,  όπου και πραγματοποιήθηκε η 
20η Αμφικτιονία.

Στις 11 Σεπτεμβρίου η φλόγα της αγάπης  που με-
τέφεραν λαμπαδηδρόμοι μέλη του Συλλόγου Υπαλλή-
λων της εταιρείας σταμάτησε στα γραφεία της ΟΠΑΠ 
Α..Ε, όπου την υποδέχτηκαν  ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Δ. Κρανιάς, ο 
πρόεδρος των εργαζομένων κ. Άγγελος Παπουτσής, 
ο πρόεδρος του διοργανωτή Συλλόγου της Λαμπαδη-
δρομίας κ. Χ. Δρούγκος, ο πρόεδρος  της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
κ. Χ. Πρωτόπαππας, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Νεφροπαθών κ. Γιώργος Καστρινάκης, 
εκπρόσωποι της διοίκησης   και του συλλόγου εργα-
ζομένων της εταιρείας.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυναμώνει τη φλόγα της αγάπης

Παράλληλα  με την εκδήλωση υποδοχής, διενεργήθηκε  εθελοντική αιμοδοσία του 
συλλόγου εργαζομένων  της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι εταιρεία σε συνερ-
γασία με τον ΣΥ.Ο.Π.Α.Π. έχει οργανώσει ομάδα εθελοντών αιμοδοτών από το 2005  
και πραγματοποιεί αιμοδοσία 2 φορές το χρόνο σε συνεργασία με το κρατικό νοσο-
κομείο Ελπίς, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 400 μονάδες 
αίματος.

 Στη συνέχεια η φλόγα μεταφέρθηκε  από τους λαμπαδηδρόμους της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
στο χώρο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου και παραδόθη-
κε στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δ. Αβραμόπουλο 

Τόσο η συμμετοχή των εργαζομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε, όσο και  η υποστήριξη της 
Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση, την ενη-
μέρωση και την κινητοποίηση των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με επιτυ-
χία  το πρόβλημα της ανεπάρκειας προσφερόμενου αίματος στη χώρα μας. Ας μην 
ξεχνάμε ότι η εθελοντική αιμοδοσία σώζει ζωές. 

Δια χειρός του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κωνσταντό-
πουλου, η Π.Ο.Σ.Ε.Α. τιμά τον Πρόεδρο της Εταιρείας Κοινωνικής Ευθύνης του 
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. κ. Κρανιά.  Στο πρόσωπο του οποίου τιμάμε τον Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. για 

την Ηθική & Υλική συμπαράστασή του.

Ο διοργανωτής 
Σύλλογος της 

4ης Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας 
απονείμει τιμητι-
κή πλακέτα στον 

Πρόεδρο του 
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. κ. 
Κωστάκο.  Την 
πλακέτα παρέ-
λαβε το μέλος 
της Επιτροπής 

Αιμοδοσίας του 
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. κα 

Καλιόπη Μου-
τσόπαπα.

Η Λαμπαδηδρομία
στο Δήμο Ζωγράφου
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Π.Ο.Σ.Ε.Α. ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ�

Η Λαμπαδηδρομία του Εθελοντή Αι-
μοδότη που ξεκίνησε ως ιδέα από το 
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυλοκά-
στρου πριν τέσσερα χρόνια, σήμερα, έχει 
πλέον γίνει θεσμός, που αναδεικνύει σε 
πανελλαδικό επίπεδο τα ιδανικά της εθε-
λοντικής προσφοράς και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Κάθε χρόνο ολοένα και 
περισσότεροι σύλλογοι αιμοδοτών, πολι-
τιστικοί σύλλογοι και φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης συμμετέχουν σε αυτή την 
προσπάθεια μεταφοράς της φλόγας από 
άκρη σε άκρη της χώρας. Πρόκειται για 
ένα υπέροχο τρόπο ευαισθητοποίησης 
για την εθελοντική αιμοδοσία ανθρώπων 
όλων των ηλικιών και μάλιστα την καλο-
καιρινή περίοδο, που ως γνωστόν η προ-
σφορά σε αίμα μειώνεται ενώ οι ανάγκες 
μεγαλώνουν.

Στη φετινή Λαμπαδηδρομία με διοργα-
νωτή το σύλλογο Τερπνιωτών Θεσαλλονί-
κης, στο Ηράκλειο Κρήτης η συμμετοχή 
και ο ενθουσιασμός του κοινού εξέπληξε 
ακόμη και τους τοπικούς διοργανωτές 
συλλόγους! Πέντε σωματεία που έχουν 
την έδρα τους στο Ηράκλειο Κρήτης (ο 
Παγκρήτιος Σύνδεσμος Δωρητών Ορ-
γάνων Σώματος, ο Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών ΤΕΙ Ηρακλείου, η Ομάδα Φοι-
τητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας Πανε-
πιστημίου Κρήτης (ΟΦΕΑΚ), ο Σύλλογος 
Μεσογειακής Αναιμίας Ηρακλείου και ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρακίων) ένω-
σαν τις δυνάμεις τους, με αποτέλεσμα να 
διοργανωθεί ένα διήμερο Λαμπαδηδρομί-
ας (1-2 Σεπτεμβρίου 2006). Η φλόγα του 
εθελοντή αιμοδότη διέσχισε όλο το νομό 
Ηρακλείου, μεταφέρθηκε από μικρούς και 
μεγάλους, συγκίνησε στο πέρασμά της 
ακόμη και τους λιγότερο ευαίσθητους και 
έκανε αισθητή την παρουσία της σε «επί-
σημους», φορείς και μέσα ενημέρωσης.

Στο Ηράκλειο είχαμε τη χαρά και την 
τιμή η φλόγα να έρθει την 1η Σεπτέμβρη 
2006 από τον πρόεδρο του συλλόγου 
Τερπνιωτών Θεσαλλονίκης κ. Χρήστο 
Δρούγγο. Στο Ενετικό Λιμάνι, ένα από τα 
πιο όμορφα σημεία της πόλης μας, ο κ. 
Δρούγγος έφερε τη φλόγα με ένα σκάφος 
και μαζί με το μικρό Α. Χάσουλα άναψαν 
το βωμό. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρω-
θεί στην σεμνή αυτή τελετή. Παρευρέθη-
καν ο νομάρχης Ηρακλείου κ. Σαρρής, 
οι βουλευτές κ. Στρατάκης Μ., Γκεγκέ-
ρογλου Β., Σχοιναράκη Β., Μπαντουβάς 
Μ., ο Λιμενάρχης Ηρακλείου κ. Παττακός, 
ο Διοικητής των ειδικών δυνάμεων του 
Λιμενικού κ. Μαράκης, ο Διοικητής της 
Λιμενικής Αστυνομίας κ. Αναγνώστου, ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου κ. Μι-
χαλάκης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής 

κ. Αποστόλου, ο Διοικητής της ΕΜΑΚ κ. 
Κατσούλας, ο Διευθυντής της Δημοτικής 
Αστυνομίας Ηρακλείου κ. Δαμιανάκης και 
άλλοι. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόε-
δρος συλλόγου Τερπνιωτών Θεσαλλονί-
κης κ. Χρήστος Δρούγγος, ο νομάρχης 
Ηρακλείου κ. Σαρρής, ο αρχηγός του 
Λιμενικού Σώματος κ. Παττακός, ο Πρόε-
δρος του Συνδέσμου Δωρητών Οργάνων 
Σώματος κ. Γιώργος Σπύρου, η πρόεδρος 
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών 
ΤΕΙ Ηρακλείου κ. Κλεοπάτρα Νικολακά-
κη, η πρόεδρος της Ομάδας Φοιτητικής 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας Πανεπιστημίου 
Κρήτης (ΟΦΕΑΚ) κ. Ειρήνη Γεργιανάκη, η 
πρόεδρος του Συλλόγου Πασχόντων Με-
σογειακής Αναιμίας Ηρακλείου κ. Φωτεινή 
Σεληνιωτάκη, ο πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Σταυρακίων κ Μιχάλης Δε-
βεράκης και το μέλος του ΔΣ της ΠΟΣΕΑ 
κ. Χρήστος Γρούτσος.

Η φλόγα από το λιμάνι μεταφέρθηκε 
με πρώτη λαμπαδηδρόμο την ακτιβίστρια 
κ. Δάφνη Ματθαιάκη, που είναι άτομο με 
ειδικές ανάγκες και στη συνέχεια με εθε-
λοντές από την Πυροσβεστική, Αστυνο-
μία, Λιμενικό, το Σύλλογο Καλλιπάτειρα 
και εργαζομένους στη ΔΥΠΕ Ηρακλείου 
έφτασε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Η 
υποδοχή της φλόγας από τον διοικητή 
του νοσοκομείου κ. Ντουρουντάκη και 
το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν μια 
πραγματικά ευχάριστη έκπληξη. Εν συνε-
χεία με λαμπαδηδρόμο τον υπεύθυνο του 
αιμοδοτικού συλλόγου των εργαζομένων 
του Δήμου κ. Αντωνακάκη καθώς και μα-
ραθωνοδρόμους από το σύλλογο Μαρα-
θωνοδρόμων Κρήτης, η φλόγα έφτασε ως 
το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλεί-
ου. Στο ΠΑΓΝΗ ο αναπληρωτής διοικητής 
κ. Μελάς και το προσωπικό της μονάδας 
αιμοδοσίας επεφύλαξαν θερμή υποδοχή 
ενώ το βωμό άναψε μέλος του συλλόγου 
μεσογειακής αναιμίας.

Προτελευταίος σταθμός της φλόγας 
για την πρώτη μέρα το Φοιτητικό Κέντρο 
της Πανεπιστημιούπολης Βουτών στα 
γραφεία της ΟΦΕΑΚ όπου το βωμό άναψε 
μια νεαρή λαμπαδηδρόμος. Το απόγευμα 
η φλόγα μεταφέρθηκε με παιδιά από το 
δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρακίων που δι-
ένυσαν παρά το νεαρό της ηλικίας τους 
μια μεγάλη απόσταση. Στα Σταυράκια ο 
νεαρός Λαμπαδηδρόμος Μιχάλης Ξενά-
κης άναψε το βωμό που είχε στηθεί στην 
κεντρική πλατεία, παρουσία εκπροσώ-
πων του Δήμου Ηρακλείου, βουλευτών, 
εκπροσώπων εθελοντικών και αθλητικών 
συλλόγων και πλήθος κόσμου. Οι στιγμές 
ήταν πραγματικά συγκινητικές ενώ ακο-
λούθησε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι χάρη 

Η φλόγα  του Εθελοντή Αιμοδότη στο Ηράκλειο Κρήτης
στα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Σταυρακίων και ιδιαίτερα του προέδρου 
κ. Μιχάλη Δεβεράκη και του αντιπροέδρου κ. Γιώργου Βλαχάκη. Αφιλοκερ-
δώς, το κρητικό συγκρότημα του κ. Σεληνιωτάκη και η χορευτική ομάδα του 
κ. Παπουτσ άκη γέμισαν τη νύχτα με κρητικά χρώματα. Ο κ. Δρούγγος εξέ-
πληξε τους παρευρισκομένους με τη χορευτική του δεινότητα και το γλέντι 
διήρκεσε ως τις πρώτες πρωινές ώρες!

Την επόμενη μέρα, 2 Σεπτέμβρη η φλόγα μεταφέρθηκε στην ενδοχώρα 
του νομού. Περνώντας από τα Πεζά Ηρακλείου η φλόγα έκανε την πρώτη της 
στάση στο Αρκαλοχώρι όπου ο κ. Αλέκος Μαρκάτος άναψε το βωμό έξω από 
την Αρχιεπισκοπή Αρκαλοχωρίου ενώ λίγες ώρες αργότερα έφτασε στο Δήμο 
Καστελίου όπου το βωμό άναψε η νεαρή Λαμπαδηδρόμος Στέλλα Κτιστάκη. 
Ακολούθησε άναμμα της φλόγας στη Χερσόνησο έξω από τον Ιερό Ναό του 
Αγίου Δημητρίου. Τελευταίος σταθμός της φλόγας στο Δήμο Γουβών σε μια 
πανέμορφη τελετή όπου παρευρέθησαν ο δήμαρχος κ Μπλαβάκης, και οι 
υπεύθυνοι για την εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο: κ. Κανάκης, αντιδήμαρχος 
και κ. Γεωργιάδη, από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.α. Την φλόγα στο 
δρόμο της επιστροφής προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου μετέφερε ο ιατρός 
κ. Γιώργος Πιτσούλης, μικρά παιδιά, μέλη του συλλόγου Μαραθονοδρόμων 
Κρήτης, μέλη των διοργανωτών συλλόγων: όλοι με ένα αίσθημα ικανοποίη-
σης και βαθιάς συγκίνησης.

Με δυνατά συναισθήματα αποχαιρετήσαμε τη φλόγα που θα μένει άσβε-
στη στην καρδιά και το νου μας και που περιμένουμε του χρόνου να έρθει 
πάλι. Αυτή τη φορά ακόμη πιο πανηγυρικά μια που θα σημάνει την έναρξη της 
21ης Αμφικτιονίας που θα φιλοξενήσει το Ηράκλειο!! 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης και διοργανω-
τής της 4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας κ. Χρήστος Δρούγγος με 

εκπροσώπους του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων, της ΟΦΕΑΚ, ΣΕΑ ΤΕΙ 
Ηρακλείου και του Συλλόγου Μεσογειακής Αναιμίας Ηρακλείου.

Τέλος των διαδρομών της Λαμπαδηδρομίας για το Νομό Ηρακλείου, 
λίγο πριν την αναχώρηση της Φλόγας για τη Ρόδο.

Με μεγάλη υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η 
“ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ 2007” θα διοργανωθεί στο νομό Ηρα-
κλείου με διοργανωτές την Ομάδα Φοιτητικής Εθε-
λοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το 
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών ΤΕΙ Ηρακλείου, τον 
Παγκρήτιο Σύνδεσμο Δωρητών Οργάνων Σώματος, 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρακίων και τους συλ-
λόγους εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου.

Οι διοργανωτές σύλλογοι αισθανόμαστε μεγά-
λη τιμή που θα φιλοξενήσουμε στον τόπο μας το 
ύψιστο δρώμενο της αιμοδοσίας γι’ αυτό και επι-
θυμούμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε για την 
εμπιστοσύνη τους, τους συνέδρους της 20ης Αμφι-
κτιονίας.

Η Αμφικτιονία αναντίρρητα είναι μια πολύ με-
γάλη εκδήλωση που δεν αποτελεί απλά ένα συνέ-
δριο, αλλά μια αφορμή για ανταλλαγή απόψεων 
και εμπειριών μεταξύ των εθελοντών, της ιατρικής 
κοινότητας, πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων για 
την εθελοντική αιμοδοσία. Περισσότερο όμως από 
όλα είναι μια λαμπρή γιορτή, που στέλνει το μήνυ-
μα της ανθρωπιάς και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Όλες αυτές τις παραμέτρους πιστεύουμε ότι θα 
επιτύχουμε μέσα από τη συνεργασία των συλλόγων 
που δραστηριοποιούνται στο Ηράκλειο. Από τη μια 
πλευρά, η εμπειρία των παλαιότερων συλλόγων και 
από την άλλη πλευρά ο ενθουσιασμός των φοιτητι-
κών συλλόγων πιστεύουμε ότι θα δώσει ένα άριστο 
αποτέλεσμα.

Εξάλλου, εκτός από τους πέντε συλλόγους, ήδη 
πολλοί φορείς όπως η Περιφέρεια Κρήτης, η ΔΥΠΕ 
Κρήτης, η Νομαρχία Ηρακλείου, το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, το ΤΕΙ Ηρακλείου, πολλοί δήμοι του Ν. 
Ηρακλείου και άλλοι, έχουν ήδη εκφράσει την διά-
θεση να βοηθήσουν για να διοργανωθεί η 21η Αμφι-
κτιονία όπως ταιριάζει στον 21ο αιώνα!

Αμφικτιονία 2007
Ευχαριστήριο
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�ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Αφιερωμένη στην Εθελοντική Αιμοδοσία ήταν η 7η Σε-
πτεμβρίου 2006 για την πόλη του Βόλου.  Και αυτό, γιατί 
φιλοξένησε την 4η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία η οποία 
πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγεί-
ας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.&Κ.Α.) & της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.) . Όσον αφορά τις εκδηλώσεις στην πρωτεύ-
ουσα της Μαγνησίας τις ανέλαβαν από κοινού ο Δήμος 
Βόλου & ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών  Ν. Μαγνησίας 

Λαμπαδηδρομία Εθελοντικής Αιμοδοσίας στο Βόλο
«Η Αλληλεγγύη».

Η Λαμπαδηδρομία ξεκίνησε στις 17 Αυγούστου 
από την Τερπνή Σερρών & πέρασε από τις μεγαλύ-
τερες Ελληνικές πόλεις .  Στόχος των διοργανωτών 
ήταν η Φλόγα να μεταφέρει στο πέρασμά της τα 
πανανθρώπινα μηνύματα της Αγάπης, της Προ-
σφοράς & της Αλληλεγγύης & είναι γεγονός ότι 
σε αυτά τα τέσσερα χρόνια αρκετοί είναι οι συνάν-
θρωποί μας που ευαισθητοποιήθηκαν & εντάχθη-
καν στην οικογένεια των Εθελοντών Αιμοδοτών.

«Η Λαμπαδηδρομία για την Εθελοντική Αιμοδο-
σία έχει καταστεί θεσμός & ο Δήμος Βόλου δεν θα 
μπορούσε να είναι απών.  Θέλουμε & εμείς από 
την πλευρά να κάνουμε ότι είναι δυνατόν, προκει-
μένου να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος & να γίνει 
Αιμοδότης.  Να προσφέρει λίγο Αίμα για να σώσει 
μια ζωή»  τόνισε ο Δήμαρχος Βόλου κ. Κυριάκος 
Μήτρου & συνέχισε :

«Ο Δήμος στηρίζει τις εκδηλώσεις αυτές & ιδι-
αίτερα στηρίζει τον Σύλλογο των Εθελοντών του 
Ν. Μαγνησίας.  Οι άνθρωποι αυτοί καταβάλλουν 
υπεράνθρωπες προσπάθειες & είναι άξιοι συγχα-
ρητηρίων.  Τιμώντας τους δίνουμε το μήνυμα ότι 
είμαστε κοντά τους».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
«Η Αλληλεγγύη» κ. Ιγνάτιος Γελαγώτης επισήμανε 
μεταξύ άλλων: «Δεν περνά από το Βόλο απλά μία 
αναμμένη δάδα, αλλά μία Φλόγα Αγάπης & ουσια-
στικά η ίδια η ελπίδα για ζωή.

Σκοπός της Λαμπαδηδρομίας &  & γενικότερα 
των εκδηλώσεων που τη συνόδευαν ήταν να προ-
σελκύσουν περισσότερους συνανθρώπους μας 

στο να συνειδητοποιήσουν την σημασία να γίνουν 
Εθελοντές Αιμοδότες.  Στην εποχή μας πρέπει όλοι 
να κατανοήσουμε ότι δίνοντας τον χέρι & τη φλέβα 
μας για λίγα λεπτά διώχνουμε τον θάνατο από έναν 
συνάνθρωπό μας».

Η Φλόγα κατέφθασε στοπ Βόλο από τα Φάρσα-
λα & το άναμμα του 1ου βωμού έγινε στα Πευκάκια.  
Κατόπιν η Φλόγα έφυγε δια θαλάσσης με πληρώ-
ματα κωπηλατών του ΝΟΒΑ & του ΟΕΑ/ΝΑΒ με 
προορισμό το λιμάνι του Βόλου.

Ακολούθησε η μεταφορά της μέσω της παραλί-
ας & του πάρκου του Αναύρου από δρομείς των 
δύο ναυταθλητικών Συλλόγων με κατεύθυνση το 
Νοσοκομείο του Βόλου όπου έγινε & άναμμα του 
2ου βωμού.

Από κει & πέρα την Φλόγα πήραν ο Ποδηλατι-
κός Όμιλος «Βόλος» ακολουθώντας τη διαδρομή 
Πολυμέρη – Σταδίου – Αναλήψεως – Ιωλκού – Νο-
μαρχία Μαγνησίας .  Τη «σκυτάλη» πήραν αθλη-
τές του Συλλόγου Δρομέων Υγείας & του Ομίλου 
Φίλων Τζούντο Μαγνησίας & όλοι μαζί έκαναν τη 
διαδρομή Ιωλκού (Νομαρχία) – Ιάσωνος – Φιλελλή-
νων – Δημητριάδος – Ιωλκού – Αργοναυτών(Αργώ).  
Τελευταίοι πήραν τη Φλόγα αθλητές ΑΜΕΑ που 
μέσω της παραλίας κατέληξαν στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. 

Ακολούθησε εκδήλωση κατά τη διάρκεια της 
οποίας ο Δήμος Βόλου βράβευσε τον Πρόεδρο 
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Η Αλληλεγ-
γύη» κ. Ιγνάτιο Γελαγώτη, καθώς & τον κ. Ιωάννη 
Πασιά ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση σε αγώνα 
βάδην νεφροπαθών.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος το πέρασμα 
της φλόγας της 4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος από τον 
χώρο της Δυτικής Μακεδονίας με κατεύθυνση τα Ιωάν-
νινα όπου και κήρυξε την έναρξη της 20ης Αμφικτιονίας 
Συλλόγων Αιμοδοτών Ελλάδος.  

Στη μεγάλη πορεία που ακολούθησε - από τις 29 
Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου (13 διανυκτερεύ-
σεις) διαμέσου του δήμου Πτολεμαϊδος, του δήμου 
Υψηλάντη, του δήμου Ελλησπόντου, του δήμου Σερ-
βίων, του δήμου Βελβεντού, της κοινότητας Λιβα-
δερού, του δήμου Αιανής, του δήμου Κοζάνης, του 
δήμου Σιάτιστας, του δήμου Γρεβενών και στον νομό 
Καστοριάς των δήμων Ίωνος Δραγούμη, Καστοριάς, 
Αγίων Αναργύρων και Ορεστίαδας -  μεταφέρθηκε 
από λαμπαδηδρόμους κάθε ηλικίας, ιδιώτες ή δημόσια 
πρόσωπα, από ποδηλάτες, από καβαλάρηδες και από 
αυτοκινητιστές. Έβγαλε στον δρόμο για την υποδοχή 
της πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε στις πλατείες 
για τις εκδηλώσεις που οργάνωναν οι κατά τόπους φο-
ρείς για να την τιμήσουν. Ενημέρωσε το κοινό για τις 
μεγάλες ανάγκες σε αίμα που υπάρχουν στην Ελλάδα 
αλλά και για το πόσο εύκολο και ανώδυνο είναι να γίνει 
κανείς εθελοντής αιμοδότης και να καλύψει αυτήν την 

έλλειψη του τόσο πολύτιμου αγαθού για τον πάσχοντα 
συνάνθρωπο. Τέλος, και ίσως το πιο ουσιαστικό, άφη-
σε αισιόδοξα μηνύματα για την δημιουργία καινούριων 
αλλά και την επαναδραστηριοποίηση παλιών συλλό-
γων εθελοντών αιμοδοτών στην Δυτική Μακεδονία. 
Συλλόγων που θα συνδράμουν με το έργο τους στο 
σταμάτημα της εισαγωγής, με ακριβό τίμημα για την 
Ελλάδα μας, αίματος και θα καταστήσουν την χώρα 
μας αυτάρκη από εθελοντικό και άρα ασφαλές για τον 
μεταγγιζόμενο αίμα. 

Να σημειωθεί εδώ ότι η περυσινή λαμπαδηδρομία 
που διήρκησε μόνο 4 ημέρες δημιούργησε τρεις νέ-
ους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών: στον Δήμο Ελ-
λησπόντου, στην Κοινότητα Λιβαδερού και στον Δήμο 
Κοζάνης.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει: Κατ` αρχήν την τροχαία Κοζάνης, Πτολε-
μαϊδος, Γρεβενών, Καστοριάς και Σερβίων, τις Δημοτι-
κές Αστυνομίες, τους Συνοριοφύλακες και το ΕΚΑΒ της 
κάθε περιοχής, την Ε.Τ.3 και όλα τα υπόλοιπα έντυπα 
και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. που κάλυψαν τις εκδηλώσεις 
και τέλος, περισσότερο ίσως από όλους, τους λαμπα-
δηδρόμους που συμμετείχαν στη όλη εκδήλωση.      

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υποδοχή της Φλόγας στην Κοζάνη. Στην φώτο διακρί-
νονται οι: Νομάρχης Κοζάνης κ. Ιορδάνης Ανδρεάδης, 
Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Κων/νος Κοκόλης, Δήμαρ-
χος Κοζάνης κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, Πρώην Βου-
λευτής Κοζάνης κ. Ρούλης Κοκελίδης, Αντιδήμαρχοι 

Κοζάνης κα Τάσα Σιώμου & κ. Βαγγέλης Καραπάτσιος. 
Όλοι μέλη του Σ.Ε.Α. Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής».

Κατά την υποδοχή 
της φλόγας στην 
Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών.

Κατά την υποδο-
χή της φλόγας 
στην Υπερνο-

μαρχία Αθηνών 
- Πειραιώς
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Κάθε χρόνο διοργανώνεται από την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών Ελλάδας μία Λαμπαδηδρομία 
ΑΓΑΠΗΣ που προηγείται της Ετήσιας Αμφι-
κτιονίας τους. Η πορεία που διανύει η φλόγα 
διασχίζοντας κάθε γωνιά της Ελληνικής γης, 
έχει σκοπό να μεταλαμπαδεύσει το μεγαλείο 
της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, της αγάπης, του 
αλτρουϊσμού, της φιλαλληλίας και να ζεστά-
νει τις παγωμένες ανθρώπινες καρδιές ώστε 
να αναδείξει έμπρακτα την κοινωνική αλλη-
λεγγύη.

Φέτος η φλόγα της αγάπης της αλληλεγ-
γύης άναψε στις 16 Αυγούστου 2006 από τ 
ην Τερπνή Σερρών . Η φλόγα της 4ης Λαμπα-
δηδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών αφού 
διασχίσει όλη την Ελλάδα μέσα από πέντε 
διαφορετικές διαδρομές θα καταλήξει στις 
15 Σεπτεμβρίου 2006 στα Ιωάννινα όπου θα 
πραγματοποιηθεί η 20η Αμφικτιονία Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών.

Στην Κομοτηνή η φλόγα της 4ης Λαμπαδη-
δρομίας της αγάπης έφτασε την Κυριακή 3 
Σεπτεμβρίου. Έτσι με αφορμή την άφιξη της 
φλόγας στην πόλη μας έγινε ποδηλατοδρομία 
με την συνεργασία των Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών Ροδόπης και Ιάσμου και του Ποδη-
λατικού Συλλόγου Κομοτηνής.

Οι ποδηλάτες που συμμετείχαν μετέφεραν 

την φλόγα της αγάπης 
από τον κόμβο της 
Εγνατίας ανατολικά 
της Κομοτηνής μέχρι 
το Ξενοδοχείο «ΡΟΔΟ-
ΠΗ» αφού διέσχισαν 
κεντρικούς δρόμους 
και την κεντρική πλα-
τεία της Κομοτηνής. 
Εκεί η φλόγα της 4ης 
Λαμπαδηδρομίας πα-
ραδόθηκε στον ΣΕΑ 
Ιάσμου για να συνεχί-
σει το ταξίδι της μέχρι 
τα Γιάννενα.

Η πορεία της φλό-
γας στην Θράκη και 
την Ανατολική Μακε-
δονία ξεκίνησε από το 
ορμένιο του Ν.Έβρου 
στις 27 Αυγούστου 2006 και την ευθύνη της 
διοργάνωσης της Λαμπαδηδρομίας έχει ο 
Σύνδεσμος Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ελπίζουμε ότι η φλόγα της αγάπης θα γί-
νει ο φάρος που θα καθοδηγήσει όλους μας, 
ώστε να συσπειρωθούμε σε μία σταυροφορία 
αγάπης που θα κάνει επιτέλους την Ελλάδα 
αυτάρκη σε Εθελοντικό αίμα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Η φλόγα της αγάπης των εθελοντών αιμοδοτών στην Κομοτηνή

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 4η Πανελλήνια Λα-
μπαδηδρομία που έγινε για πρώτη φορά στη Λήμνο με την ευ-
καιρία της 20ης Αμφικτιονίας των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-
τών Ελλάδος, της κορυφαίας συλλογικής συνάντησης για την 
αιμοδοσία. Οι αιμοδότες αλλά και οι νέες και νέοι της Επαρχίας 
μας καθώς και άτομα κάθε ηλικίας, μετέφεραν τη «φλόγα της 
ζωής» το μήνυμα της ελπίδας και της αγάπης για το συνάνθρω-
πό μας σε όλη τη Λήμνο. 

Η εκδήλωση έγινε από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Λή-
μνου «Άγιος Παντελεήμων» σε συνεργασία με τους Δήμους του 
νησιού μας και υπό την αιγίδα της Ν.Α. Λέσβου - Επαρχείου Λή-
μνου.  

Στην τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Μύ-
ρινας, βραβεύτηκαν από τη  Ν.Α. Λέσβου – Επαρχείο Λήμνου 
φορείς και αιμοδότες της Λήμνου, για την προσφορά τους στην 
τοπική κοινωνία. 

Ο Έπαρχος Θεόδωρος Μπαβέας ως γιατρός και ως Επίτιμος 
Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Λήμνου αφού 
ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί 
αυτή η εκδήλωση και μεταξύ άλλων τόνισε: «Η εθελοντική αι-
μοδοσία έχει ως βάση την έκφραση αλληλεγγύης στον ανώνυ-
μο  συνάνθρωπο και αποτελεί  σήμερα την πιο προσιτή, την πιο 
εύκολη ανώδυνη εθελοντική πράξη χωρίς  να απαιτεί κόπο  ούτε  
προσφορά χρήματος  ή άλλων υλικών αγαθών.

Στη σημερινή εποχή ο εθελοντισμός και εθελοντική αιμοδοσία  
έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο  που είναι ο 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ που μπορεί, αλλά δεν θέλει, που μπο-
ρεί, αλλά αδιαφορεί, που μπορεί αλλά μετράει τα <μπορώ > του 
σε χρήμα.

Καλούμε όλους τους νέους και τις νέες  να υπερβούν τις φοβί-
ες, τον ατομισμό, την απομόνωση, την απάθεια, την  αδιαφορία 
και να συμπορευτούν με το σύγχρονο εθελοντικό κίνημα, αφού η 
εθελοντική αιμοδοσία είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας για ψυχική 
και πνευματική υγεία της κοινωνίας μας».

Η φλόγα για πρώτη φορά στη Λήμνο
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Πραγματοποιήθηκε στις 6/9/
2006 ημέρα Τετάρτη, ενημερωτική 
εκδήλωση για την Εθελοντική Αι-
μοδοσία στους κατοίκους του χω-
ριού Ιμέρου Ν. Ροδόπης, μετά από 
πρόσκληση των Προέδρων κας 
Ξανθοπούλου Ντίνας και Δουδού-
κα Αθανασίας των, Πολιτιστικού 
Συλλόγου Γυναικών Ιμέρου και 
θρησκευτικού Συλλόγου Αγ. Μα-
ρίνης Ιμέρου, αντίστοιχα, από τον 
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τη 

Γραμματέα  του Σωματείου μας.
Χρέος ανθρωπιστικό όλων μας, 

η πραγματοποίηση της ιδέας για 
αυτάρκεια αίματος στην πατρίδα 
μας. Δέκα λεπτά αφιέρωσης και 
θυσίας από τον χρόνο μας, νομί-
ζουμε πλέον ότι δεν είναι και κάτι 
τρομερό.  Τουναντίον, είναι θέμα 
απόφασης γι΄ αυτούς που δεν εί-
ναι να γίνουν και γι΄ αυτούς που 
είναι να παραμείνουν Εθελοντές 
Αιμοδότες. 

Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης

Το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ροδόπης και οι Κομο-
τηναίοι συμπολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των «Γιατρών 
του Κόσμου» για συγκέντρωση και αποστολή βοήθειας.

Οι εθελοντές αιμοδότες Ροδόπης 
κοντά στους πρόσφυγες του Λιβάνου

σε συνεργασία με 
τους «Γιατρούς του Κόσμου»

Τη  Δευτέρα 5 Ιουνίου 2006 με πρωτοβουλία του Δ.Σ του Σω-
ματείου μας πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία μας, 
Βασ. Παύλου 10, με εκπροσώπους των Ιατρικού, Φαρμακευτι-
κού και Οδοντιατρικού Συλλόγων Ν. Ροδόπης.

Συνάντηση του Δ.Σ. του ΣΕΑ Ν. Ροδόπης 
με τους Ιατρικό, Φαρμακευτικό και 

Οδοντιατρικό Συλλόγους Ν. Ροδόπης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Μ Ε Λ Ι Κ Η Σ  

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη

Το Σάββατο 3 Ιουνίου το γυμναστήριο «Sports Center» της Κομο-
τηνής διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά-έγινε θεσμός πια Εθε-
λοντική Αιμοδοσία, που πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυ-
χία στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Θερινού Θεάτρου.

Η συγκινητική αυτή πρωτοβουλία ανήκει στον ιδιοκτήτη και διευ-
θυντή του γυμναστηρίου κ. Χρήστο Πραντσίδη.

 Εθελοντική αιμοδοσία από το γυμναστήριο 
«SPORTS CENTER» σε συνεργασία με το 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. Ροδόπης

Ανακοίνωση δραστηριοτήτων

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε στις 5 Μάιου 2006 εκδήλωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδό-
τη, με διοργανωτές τον Σύλλογο Εθελο-
ντών Αιμοδοτών & το Ενιαίοι Λύκειο Με-
λίκης.

Η εκδήλωση αυτή ξεκίνησε με χαιρετι-
σμό του Προέδρου του Σ.Ε.Α. Μελίκης κ. 
Αντώνη Τσιπρόπουλου & στην συνέχεια 
ακολούθησε ομιλία από τη Διευθύντρια 
του Σταθμού Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Βέροι-
ας κα Ευαγγελία Μαγουλά – Βαρβέρη με 
θέμα «Εθελοντική Αιμοδοσία».  Η ομιλή-
τρια αναφέρθηκε κυρίως στην προσπά-
θεια που γίνεται για να αυξηθεί η πραγ-
ματική Εθελοντική Αιμοδοσία & να ελατ-
τωθεί το ποσοστό των Αιμοδοτών του 

συγγενικού περιβάλλοντος.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο ποιητής Αλέ-

ξανδρος Θ. Ακριτίδης, γέννημα & θρέμμα 
της Μελίκης, Υπαξιωματικός του Στρατού 
& γιος του αείμνηστου καθηγητή Γαλλι-
κών Θεόδωρου Ακριτίδη.

Ακολούθησε η παράσταση του θεατρι-
κού έργου «Εθελοντική Αιμοδοσία : Δώρο 
ζωής», το οποίο έγραψε, σκηνοθέτησε & 
επιμελήθηκε ο Αντώνης Τσιπρόπουλος & 
συμμετείχαν μαθητές της Α΄& της Β΄ τά-
ξης του Ενιαίου Λυκείου Μελίκης.

Έπειτα έγινε ανάγνωση της καλύτερης 
έκθεσης με θέμα «Εθελοντική Αιμοδοσία : 
Δώρο ζωής» & ο Δήμαρχος Μελίκης απέ-
νειμε τιμητικές διακρίσεις στους μαθητές 
του Λυκείου & της Γ΄ Γυμνασίου Μελίκης 

για τις εκθέσεις που έγραψαν.
Τέλος ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Α. Μελίκης 

ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν για 
την πραγματοποίηση αυτής της αξιόλο-
γης & ενδιαφέρουσας εκδήλωσης.
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Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ε.Κ.Α.Β. 
166 «Γεώργιος Γεννηματάς» συμμετείχε & φέ-
τος στις εκδηλώσεις της 4ης Πανελλήνιας Λα-
μπαδηδρομίας των Συλλόγων  Εθελοντών Αι-
μοδοτών.

Τα μέλη του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι στο 
Ε.Κ.Α.Β. μετέφεραν μαζί με τα παιδιά τους την 
Φλόγα της Αγάπης στα Νοσοκομεία της Αττι-
κής.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2006 πραγματοποίησε εκ-
δήλωση στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Χρήστος 
Πρωτόπαπας & ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης & διοργανωτή της 
4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας κ. Χρήστος 

Δρούγγος οι οποίοι Πρόσφεραν αναμνηστικά 
δώρα στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. κ. Νικόλαο 
Παπαευσταθίου & αυτός με τη σειρά του, μαζί 
με την Πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αι-
μοδοτών Ε.Κ.Α.Β.  κα Ελένη Κάργα πρόσφεραν 
τα δικά τους αναμνηστικά δώρα. 

Παρόν στην εκδήλωση ήταν & ο Αντιπρόε-
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. 
κ. Νικόλαος Πρωτοπαπάς, εργαζόμενοι του Κέ-
ντρου Αιμοδοσίας του Περιφερειακού Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» 
& όλο το προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας  
του Ε.Κ.Α.Β.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Ελένη Κάργα

Ο  Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ε.Κ.Α.Β. 
166 «Γεώργιος Γεννηματάς» πραγματοποιεί 
τρεις – τέσσερις {3 – 4} Αιμοδοσίες το χρόνο 
& συγκεντρώνει 450 – 500 μονάδες Αίμα.

Την τελευταία του Αιμοδοσία την πραγματο-
ποίησε στις 4 & 5 Μαΐου στο χώρο του Ε.Κ.Α.Β. 
& συγκεντρώσαμε διακόσιες δέκα οχτώ {218} 
μονάδες Αίματος.

Την Αιμοδοσία μας τίμησε με την παρουσία 
του ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος .  

Ο κ. Υπουργός έσφιξε το χέρι των Αιμοδοτών 
& διαπίστωσε από κοντά την ευαισθησία που 
διακρίνει τους εργαζομένους στο Ε.Κ.Α.Β.

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Ελένη Κάργα

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ε.Κ.Α.Β. - 166 «Γεώργιος Γεννηματάς»

Αθήνα,  18/9/2006
Αρ. Πρωτ.: 1305
           Προς: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
  Πρόεδρο κ. Νικόλαο Παπαευσταθίου.
Κύριε Πρόεδρε
Ο Πρόεδρος & το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) θέλουν να σας ευχαριστήσουν για 
την τόσο σημαντική βοήθεια του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) 
στην διοργάνωση της 4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών η οποία πραγματοποιήθηκε από 16 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου 
2006 με επιτυχία & ασφάλεια  σ΄ όλη τη χώρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών σας παρακαλεί να 
διαβιβάσετε τις ευχαριστίες του σ΄ όλες τις Υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β.  της χώρας. 
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως την Διευθύντρια του Ε.Κ.Α.Β. & 
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας κα Ελένη Κάργα 
για την αμέριστη συμπαράστασή της & τον άριστο συντονισμό που είχε σαν 
αποτέλεσμα την καλύτερη επιτυχία της 4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Σας ευχαριστούμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας Δημήτριος Γεωρ. Παπανικολάου
Κοινοποίηση: 
1) Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο. 2) 

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  κ. Αριστείδη 
- Στρατή Καλογερόπουλο.              

Ευχαριστήριες επιστολές της ΠΟΣΕΑ για τη Λαμπαδηδρομία
Αθήνα,  18/9/2006

Αρ. Πρωτ.:  1304
           Προς:  
  Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
  Στρατηγό κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη.
Κύριε Αρχηγέ
Ο Πρόεδρος & το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) θέλουν να σας ευχαριστήσουν 
για την τόσο σημαντική βοήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας στην διοργάνωση 
της 4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
η οποία πραγματοποιήθηκε από 16 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου 2006 με 
επιτυχία & ασφάλεια  σ΄ όλη τη χώρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών σας παρακαλεί να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες του σ΄ 
όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας.

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

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας Δημήτριος Γεωρ. Παπανικολάου
Κοινοποίηση:
1) Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα
2) Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Κωνσταντίνο Αιλια

νό                  
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Επιστολή του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. προς 
Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών-μέλη 

της με θέμα: Αποστολή αίματος στο 
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Αθήνα,  20/7/2006
Αρ. Πρωτ.: 1269
 Προς:  
       Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών-Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
 Πρόεδρο & Διοικητικό Συμβούλιο
Θέμα:  Αποστολή Αίματος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». 
Αγαπητοί φίλοι, Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Μετά από ενημέρωση που 

είχαμε από την Πανελλήνια Εταιρεία Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή 
Αναιμία (Σύλλογος Γονέων) & τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πασχόντων από Μεσο-
γειακή Αναιμία (ΠΑ.Σ.Π.Μ.Α.) σχετικά με την μη επάρκεια Αίματος που παρατη-
ρείτε τα τελευταία χρόνια τον μήνα Αύγουστο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία 
Σοφία», σας ζητάμε να στείλετε οποιαδήποτε ποσότητα Αίματος μπορείτε, προ-
κειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πολυμεταγγιζόμενων ατόμων. 

Είμαστε ικανοποιημένοι από τις προηγούμενες αποστολές σας & ελπίζουμε 
πως και αυτή τη φορά θα ανταποκριθείτε. Όσοι ανταποκριθείτε στο κάλεσμά 
μας, παρακαλούμε να μας δηλώσετε με fax στο : 2743029099 την ποσότητα 
Αίματος που κάλυψε ο Σύλλογος σας για ενημέρωση του αρχείου μας.

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

 Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας         Δημήτριος Γεωρ. Παπανικολάου

Επιστολή του Δ.Σ. της Πανελλήνιας 
Εταιρείας Προστασίας Πασχόντων από 

Μεσογειακή Αναιμία 
(Σύλλογος Γονέων)   

προς το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Αξιότιμε κ. Πρωτόπαπα
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας για άλλη μια φορά θέλει 

να σας ευχαριστήσει για την άψογη συμπεριφορά της Ομοσπονδίας σας 
προς την Μεσογειακή Αναιμία.

Με επιστολή μας την οποία σας κοινοποιούμε & ύστερα από σημερινή 
συνάντησή μας (13/7/06) με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία 
Σοφία» (Ν.Π.Α.Σ.) του γνωρίσαμε τις ελλείψεις Αίματος για τη μετάγγιση 
των Πασχόντων του Ν.Π.Α.Σ.  Πιέζουμε επίσης προς το Υπουργείο Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.&Κ.Α.)

Γνωρίζουμε την ευαισθησία σας στο θέμα αυτό & σας παρακαλούμε να 
συμβάλετε στην προσπάθειά μας αυτή, γιατί οι πάσχοντες του Ν.Π.Α.Σ. θα 
υποστούν μια μεγάλη ταλαιπωρία & θα στερηθούν των διακοπών τους.

Εμείς εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε & είμαστε πάντοτε στη διά-
θεσή σας για οποιαδήποτε ανάγκη σας που μπορούμε να συμβάλλουμε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Δια το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας
Κ. Παπαγεωργίου                        Δ. Κάκαλης

Με μεγάλη χαρά λάβαμε από την “Πανελλήνια Κίνηση για την 
Μεσογειακή Αναιμία” το περιοδικό της με τίτλο “ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ”. 

Περιοδικό που λαβαίνουμε για πρώτη φορά στην Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
Με μια σύντομη ματιά, διαπιστώσαμε πως είναι το μέσον που μπορεί να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη της εθελοντικής Αιμοδοσίας.
Οι σχολιασμοί που γίνονται, οι παρατηρήσεις που προβάλονται καθώς και οι 
προτάσεις, είμαι βέβαιος πως θα βοηθήσουν ώστε να γίνει μια νέα αρχή με 

πνεύμα Αγάπης και Συνεργασίας για να επιτευχθεί ο στόχος όλων μας που είναι 
η Αυτάρκεια από Εθελοντικά Προσφερόμενο Αίμα στην χώρα μας.
Σύντομα θα τοποθετηθούμε σχετικά με σχόλια και παρατηρήσεις που 
αναφαίρονται στην Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας
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Κυρίες & Κύριοι, Αγαπητοί 
Φίλοι, 

Καταρχήν θέλω να σας ευ-
χαριστήσω για την παρουσία 
σας στο 2ο Πανηπειρωτικό Συ-
νέδριο Θαλασσαιμίας & να σας 
καλωσορίσω στη πόλη μας.

Σα Θαλασσαιμικός  θα προ-
σπαθήσω να σας διηγηθώ τις 
εμπειρίες μου, τις δυσκολίες 
που πέρασα, αλλά & αυτά που 
πιστεύω ελπίζοντας ότι ταυτό-
χρονα εκπροσωπώ τον κάθε 
νεαρό Θαλασσαιμικό.

Οι εμπειρίες ενός ατόμου 
ξεκινούν από την στιγμή που 
αρχίζει να θυμάται.

Προσωπικά αυτό που θυμά-
μαι στην αρχή είναι οι μεταγγί-
σεις, οι οποίες πραγματοποι-
ούνταν σε αραιά διαστήματα 
& στις οποίες δεν αντιδρού-
σα αρνητικά.  Στη συνέχεια 
όμως τα πράγματα έγιναν πιο 
δύσκολα.  Οι μεταγγίσεις έγι-
ναν συχνότερες & έτσι ήμουν 
αναγκασμένος κάθε βράδυ να 
βάζω την αντλία αποσιδήρω-
σης, διαδικασία η οποία ήταν 
επώδυνη & έτσι πολλές φορές 
αντιδρούσα αρνητικά στους 
γονείς μου.  

Επίσης θυμάμαι & τις φορές 
τις οποίες περίμενα να κοιμη-
θούν όλοι στο σπίτι για να βγά-
λω κρυφά αυτό το πράγμα, με 
την τεράστια βελόνα του στη 
κοιλιά μου, που με ταλαιπω-
ρούσε κάθε στιγμή ακόμα & 
την επόμενη μέρα που έπρεπε 
να πάω σχολείο, γιατί ένοιωθα 
έντονο  πόνο.  Ήταν όμως απα-
ραίτητο & δε γινόταν να μην το 
βάζω.

Με τον καιρό συνηθίζοντας 
αυτό τον καθημερινό τρόπο 
ζωής δεν άργησε να έρθει & η 
επόμενη δυσκολία.  Στις τάξεις 
του Δημοτικού & του Γυμνασί-
ου αυτό που θυμάμαι είναι ότι 
πάντα ερχόμουν σε δύσκολη 
θέση στη γνωστή ερώτηση 
που γινόταν από συμμαθητές 
& εκπαιδευτικούς: - γιατί έλει-
πες χτες;   

Δεν είχα το θάρρος της γνώ-
μης μου να τους εξηγήσω γιατί 
δεν ένοιωθα καλά με τον εαυτό 
μου & ένοιωθα ότι μειονεκτού-
σα σε σχέση με τα άλλα παι-
διά.

Διαβάζοντας & το βιβλίο που 
λέει ότι ένα πολυμεταγγιζόμε-
νο άτομο δε ξεπερνάει το 25ο 
έτος της ηλικίας του τότε ήταν 

Πανηπειρωτική Διημερίδα Θαλασσαιμίας & Δρεπανοκυτταρικών Συνδρομών
29 – 30 Σεπτεμβρίου 2006  Ξενοδοχείο Βυζαντινό - Άρτα 

Ομιλία μαθητή Λυκείου Παύλου Πανέτα
που δεν ήθελα να μαθευτεί τίποτα για την ασθένειά μου παρόλο που 
εγώ όμως ήξερα  ότι υπάρχουν Θαλασσαιμικοί άνω των 60 ετών.  
Ειλικρινά έχω μετανιώσει που δε ζήτησα τότε από τη καθηγήτρια να 
με αφήσει να της εξηγήσω την πραγματικότητα.

Αργότερα άρχισα να πηγαίνω με τον πατέρα μου σε συνέδρια Θα-
λασσαιμίας & να ενημερώνομαι .  Έτσι ξεκίνησα να σκέφτομαι δια-
φορετικά & να μην ντρέπομαι για τον εαυτό μου, γιατί στην ουσία δεν 
διαφέρω σε τίποτα από τα άλλα παιδιά & δεν έχω να ζηλέψω τίποτα.  
Ξέρω όμως ότι θα πρέπει να  ακολουθώ τις συμβουλές των γιατρών 
& να κάνω αυτά που πρέπει για να συνεχίσω να έχω μια φυσιολογική 
ζωή την οποία όμως ρισκάρω κάθε φορά που μεταγγίζομαι.

Για να μάθει όμως ένας Θαλασσαιμικός να σκέφτεται σωστά πρέ-
πει να βοηθηθεί από την οικογένειά του & ιδιαιτέρα από τους γονείς 
του οι οποίοι χρειάζεται να είναι σωστά ενημερωμένοι & το κυριότε-
ρο να μην ντρέπονται για το παιδί τους, γιατί τότε θα του δημιουρ-
γήσουν πραγματικό πρόβλημα.

Δυστυχώς όμως βλέπω γύρω μου πολυμεταγγιζόμενα άτομα με-
γαλύτερα σε ηλικία τα οποία δε θέλουν να ανοιχτούν & αυτό είναι 
λάθος τους, γιατί δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα & έχουν καταφέ-
ρει πολλά στη ζωή τους.

Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε τους παλιότερους από μένα Θα-
λασσαιμικούς οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που έβγαλαν την αλήθεια 
προς τα έξω σε μια εποχή που η κοινωνία δε μπορούσε να  τους 
κατανοήσει.  Με τον αγώνα τους κατάφεραν όλα όσα έχουμε εμείς 
σήμερα οι νεότεροι για να ζούμε αξιοπρεπέστατα με Επάρκεια Αί-
ματος, μεθόδους αποσιδήρωσης, ενημέρωση & ιατρική περίθαλψη.   
Ειλικρινά τους ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας που 
δώσανε τον τεράστιο & πολύτιμο αγώνα τους  & πιστεύω πως αξί-

ζουν ένα θερμό χειροκρότη-
μα.

Συνεχίζοντας θέλω & εγώ με 
τη σειρά μου να απαιτήσω αυτά 
που δικαιούμαστε & αξίζουμε 
όπως η σωστή & ίση μεταχείρι-
ση απ΄ όλους αλλά & ανταπό-
κριση από το κράτος στα ζητή-
ματα που μας αφορούν.  Είναι 
όντως απαράδεκτο το 2006 
να μην γίνεται μοριακός έλεγ-
χος του Αίματος σε πανελλα-
δικό επίπεδο τη στιγμή που η 
συγκεκριμένη μέθοδος έχει 
αρχίσει να εφαρμόζεται εδώ 
& πάρα πολύ καιρό.  Επίσης 
πρέπει να παρθεί μια απόφαση 
& να σταματήσουν οι αρμόδιοι  
να υπόσχονται.  Δεν είναι σω-
στό να παίζουν με τις ζωές & 
το μέλλον των Θαλασσαιμικών, 
αλλά & των οικογενειών τους.  
Τα νοσοκομεία θα πρέπει να 
έχουν γιατρούς, έτσι ώστε να 
μην χρειάζεται μια πόλη με 30 
Θαλασσαιμικούς να μετακι-
νούνται συνεχώς σε Νοσοκο-
μεία άλλων πόλεων κάθε φορά 
που χρειάζεται να κάνουμε τις 
εξετάσεις μας.

Θέλω να προτρέψω όλους 
τους Θαλασσαιμικούς να μην 
σταματούν να απαιτούν αυτά 
που αξίζουν, να μην αισθά-
νονται ντροπή για τον εαυτό 
τους & το κυριότερο να μην 
ακούσουν την προσβολή κανε-
νός, γιατί δεν είμαστε κατώτε-
ροι από κανέναν.  Ακόμα θέλω 
να πω στα νέα παιδιά να μην 
στεναχωρηθούν ποτέ που εί-
ναι Θαλασσαιμικοί, να μη στα-
ματήσουν ποτέ να αγωνίζονται  
& ότι μέσα από τις δυσκολίες 
γινόμαστε καλύτεροι & πιο δυ-
νατοί.

Φτάνοντας στο τέλος θέλω 
να ευχαριστήσω προσωπικά 
τους γιατρούς που με παρακο-
λουθούν από την πρώτη στιγμή 
μέχρι & σήμερα, αλλά & όλους 
εκείνους που έχουν ασχοληθεί 
με την Μεσογειακή Αναιμία.

Ευχαριστώ τους δικούς μου, 
που είναι συνεχώς δίπλα μου 
& με προσέχουν, τους ανθρώ-
πους που από την πρώτη στιγ-
μή που τους είπα για μένα δε 
με θεώρησαν κάτι το διαφο-
ρετικό & εξακολουθούν να με 
στηρίζουν & τέλος αυτούς που 
με έχουν μάθει να σκέφτομαι 
σωστά & όχι να ντρέπομαι.  

Σας ευχαριστώ.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.32Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Device Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



1�ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Φίλες & Φίλοι
Αυτή τη φορά η ομιλία μου κρύβει ένα παράπο-

νο, μια οργή.  Οργή για όλα αυτά που μας έταξαν 
& γιατί παίζουν με τη ζωή μας;

Λυπάμαι, που την πιο σημαντική μέρα που λέ-
γονται οι παρατηρήσεις, τα προβλήματα & οι εν-
στάσεις μας, η πολιτική βούληση απουσιάζει & 
όταν είναι παρόν κωφεύει.  Αλλά από ότι βλέπω 
τώρα κωφεύουμε εμείς.

Ακόμη στα αυτιά μου, ηχούν οι εξαγγελίες του 
Υπουργού (Μάρτιος 2006), για την ασφάλεια Αί-
ματος & ότι σε δύο μήνες θα γίνεται μοριακός 
έλεγχος.  Πέρασε η προθεσμία, έγινε νέα εξαγ-
γελία που έδινε παράταση  στις 31 Ιουλίου.  Τίπο-
τα το απόλυτο μηδέν. 

Υφυπουργός που επισκέφτηκε το νησί μας, τη 
Μυτιλήνη το καλοκαίρι, ήταν κατηγορηματικός : 
δεν δύναται να γίνει τίποτα.

Μέχρι & super puma  μας είπαν χαρακτηριστι-
κά σε μία συνάντηση, θα διαθέσουν για την διακί-
νηση των δειγμάτων Αίματος έτσι ώστε να γίνεται 
μοριακός έλεγχος. Να υποθέσω ότι super puma 
δεν προσγειώνονται στη Μυτιλήνη ή αλλού;

Συνεχίζουμε να είμαστε χώρα δύο ταχυτήτων.  
Οι μισοί μεταγγιζόμαστε με ασφάλεια & οι άλλοι 
μισοί όχι.  Να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στο 
Θεό !

Μέχρι να χτυπήσει άλλη μια πόρτα ο ιός 17χρο-
νου ή 30χρονου & να δούμε στα κανάλια & άλλες 
δηλώσεις, νέες εξαγγελίες & ο ένας να πετάει 
στον άλλον το μπαλάκι.  Κι όταν το θέμα κατα-

λαγιάσει & υπάρξει στην επικαιρότητα κάτι πιο 
πιασάρικο τότε τι θάβουμε.  

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ξεκινά πάλι από 
την αρχή με νέο προσωπικό.

Μου θυμίζουν τηλεοπτικό παιχνίδι, όπου ο πα-
ρουσιαστής λέει : έλα εσύ, φύγε εσύ.  Ο Νόμος 
3402 που ψηφίστηκε περί Αιμοδοσίας για την 
οριστική λύση Επάρκειας & Ασφάλειας Αίματος 
δίνει τριετή προθεσμία.  Ήδη ένας χρόνος χα-
μένος !

Άραγε ο απεσταλμένος του Υπουργείου, τι 
να είπε στη συνεδρίαση των Βρυξελλών στις 
13/9/2006 σχετικά με τη συμμόρφωση των χω-
ρών μετά την Ευρωπαϊκή Οδηγία.  Να υποθέσω 
ότι όλα παρουσιάσθηκαν τέλεια;

Όπως τέλεια τα παρουσίασε ο Υφυπουργός σε 
επερώτηση στη Βουλή για την έλλειψη Αίματος 
& προσωπικού στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία 
Σοφία» όπου μεταγγίζονται {700} Πάσχοντες 
& απάντησε ότι όλα λειτουργούν ομαλά, προ-
σπαθώντας για άλλη μια φορά να βγάλουν τους 
Πάσχοντες τρελούς & ψεύτες.  Τους απαντώ ότι 
έχουμε Μεσογειακή Αναιμία & όχι νοητική στέ-
ρηση!

Το χειρότερο δε όταν σε κάποιες μονάδες ζη-
τήθηκε από τους Πάσχοντες να υπογράψουμε 
υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεχόμαστε να μεταγγι-
στούμε με Αίμα μη ελεγχόμενο. 

Γι΄ αυτό όλοι μαζί, εσείς & εμείς πρέπει να αγω-
νιστούμε, να παλέψουμε & να χώσουμε το μαχαί-
ρι βαθιά στο κόκαλο & να απαιτήσουμε αυτό που 
πεισματικά μας στερούν.  Γιατί κανένας & τίποτα 
δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές μας!

Μην αφήσουμε το Δώρο Ζωής, να το στιγμα-

τίσουν & να το αμαυρώσουν .  Μην αφήσουμε 
την Ελπίδα να χαθεί.  Χάρη σε εσάς μεγαλώσαμε, 
γίναμε άξιοι κοινωνοί & ζούμε μια υπέροχη ζωή, 
που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα των άλλων.

Τι θα ήμουν, τι θα ήμασταν χωρίς εσάς ;
Ευχαριστώ τους Μυτιληνιούς που δέκα χρόνια 

πορευόμαστε μαζί, έστω τους θερινούς μήνες, & 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Εθελοντών 
Αιμοδοτών Ξάνθης που τρία χρόνια τώρα, δίνουν 
ζωή στη ζωή μου, προσφέροντάς μου Αίμα, κάτι 
για το οποίο έπρεπε να φροντίζει το Νοσοκομείο 
μου στην Αθήνα.

Η αγωνία του πατέρα μου, ήταν αν θα είχα 
Επάρκεια Αίματος & καλή πορεία στην υγεία μου, 
όταν θα φύγει για ταξίδια μακρινά.  Του έλεγα να 
μην ανησυχεί, θα το παλεύω.

Βέβαια δεν είχα υπολογίσει ότι είχα & άλλους 
πατέρες, μητέρες, αδέλφια που πρόσφεραν & 
προσφέρουν το Αίμα τους, δηλαδή Εσάς !   

Ομιλία Αντιπροέδρου Δ.Σ. ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α. κας Μελίνας Μπάκα 

Εδώ & αρκετές δεκαετίες η Ελλάδα, μέσα από τα Νοσοκομεία, τις Τράπε-
ζες Αίματος, αλλά & τους Συλλόγους Εθελοντικής Αιμοδοσίας, καταβάλλει 
μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να γίνει Αυτάρκης σε Αίμα, πράγμα που 
πρακτικά δεν μπορεί να συμβεί λόγω τις ελλιπούς ενημέρωσης που υπάρχει.

Άλλωστε μέχρι πρόσφατα ένα μεγάλο ποσοστό καλυπτόταν από την Ελβε-
τία.

Θα θέλαμε ωστόσο να παραδεχτούμε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα 
πρώτα ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο μέσα από Συλλό-
γους & Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών, όσο & από άλλους οργανισμούς. 

Επομένως δεν αρκεί ένα Σύλλογος Αιμοδοσίας που θα ικανοποιεί τις ανά-
γκες των μελών του ή ένας δήμος που θα εξασφαλίζει Αίμα για τους Αιμοδό-

Άρθρο του υπΕύθυνου τησ ομΆδασ ΕθΕλοντικήσ αιμοδοσίασ 
του δήμου Βριλησσίων κ. νικολΆου νανούρη 

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δήμο Βριλισσίων
τες του.

Ευχής έργον θα ήταν η δραστηριότητα αυτή να επεκταθεί σε περισ-
σότερους Δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι θα δρουν κάτω 
από μια συγκεκριμένη πολιτική.  Γι’ αυτό λοιπόν, αποφάσισε ο Δήμος 
Βριλησσίων να ξεκινήσει μία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, 
προσκαλώντας τον υπογράφοντα Νικόλαο Νανούρη.

Μετά από επαφές με τον Δήμαρχο Βριλησσίων, Αργύρη Ντινόπου-
λο, ανέλαβα μέσω της Εθελοντικής Αιμοδοσίας & της Δωρεάς Οργά-
νων Σώματος της διάδοση της Εθελοντικής συνείδησης & στην Αιμο-
δοσία.

Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται με την ευθύνη & την πρω-
τοβουλία του Δήμου Βριλησσίων, ο οποίος στο πλαίσιο των ενεργει-
ών του σκοπό έχει να οργανώνει εκδηλώσεις, διαλέξεις, βραβεύσεις 
Εθελοντών Αιμοδοτών & εκείνων που συμβάλλουν με κάθε τρόπο στο 
έργο της Αιμοδοσίας.

Με την εμπειρία που μου παρέχουν τα {22} χρόνια συμμετοχής μου 
στα κοινά & στο κοινωνικό έργο του Δήμου μας, πραγματοποιήσαμε 
δύο Εθελοντικές Αιμοδοσίες  που στέφθηκαν με επιτυχία & συνεργα-
ζόμενοι με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων έγιναν {50} εγ-
γραφές Δωρητών Οργάνων Σώματος.

Όλα αυτά δεν θα είχαν τέτοια απήχηση χωρίς την πολύτιμη & αφο-
σιωμένη στην Εθελοντική προσφορά, συνεργάτιδα & φίλη κα Εύα Πι-
λάτου.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω των Δήμαρχο Βριλησ-
σίων κ. Αργύρη Ντινόπουλο, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε να 
αναλάβω αυτή την προσπάθεια.

Ο σκοπός της Αιμοδοσίας είναι ιερός, γι’ αυτό στο βωμό του Εθε-
λοντισμού οφείλουμε να εξαφανίσουμε κάθε έννοια συμφέροντος & 
προβολής του ατόμου & να εκθειάζουμε το Συλλογικό πνεύμα, χάρη 
στο οποίο θα επανέλθει  η ελπίδα για την ανιδιοτελή προσφορά ζωής, 
υποκινούμενη από αγάπη, ευαισθησία & κυρίως ΑΝΘΡΩΠΙΑ.
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Ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ για τις λεγόμενες πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις που πολλές από αυτές δεν έχουν 
καμία σχέση με τον πολιτισμό.  Και παρατηρούμε να κό-
βονται επιχορηγήσεις που αποφασίστηκαν από Δημοτι-
κά Συμβούλια, γιατί οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών 
δεν είναι πολιτιστικοί.

Ας βρουν επιτέλους τον τρόπο οι Κυβερνήσεις να θε-
σμοθετήσουν πόρους.  Όταν για εισαγωγή 24.000 μο-
νάδων Αίματος το Ελληνικό Κράτος πληρώνει τεράστιες 
δαπάνες.

Η χώρα μας χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες 

Αποσπάσματα από την ομιλία του Πρόεδρου κ. Χρήστου Εμ. Πρωτόπαπα 
κατά την τελετή υποδοχής της φλόγας της

4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών
Ξυλόκαστρο, 19 Αυγούστου 2006

Καθοριστική η συμμετοχή 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

της 630.000 μονάδες Αίματος.
Μέσα σ’ όλη τη γκρίζα πραγματικό-

τητα υπάρχει μια όαση.  Ο ΕΘΕΛΟ-
ΝΤΙΣΜΟΣ.

Υπάρχουν χιλιάδες Άνθρωποι που 
νοιάζονται.   Ανάμεσα σ΄ αυτούς δι-
ακρίνεται και μία μικρή εξαιρετική 
ομάδα Ανθρώπων, οι ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ.

Είναι όλοι αυτοί που κάνουν απλά & 
αθόρυβα το καθήκον τους.  Είναι αυ-
τοί που σκέπτονται τον συνάνθρωπό 
τους.  

Είναι αυτοί που σκέπτονται τον 
ανήμπορο & παραμελημένο γέροντα 
ή γερόντισσα.

Είναι αυτοί που σκέπτονται, όλα 
τα παιδιά που γεννήθηκαν με κάποιο 
πρόβλημα στο ΑΙΜΑ τους και δεν 
μπορεί ο οργανισμός τους να παρά-
ξει & να διατηρήσει ζωντανά κάποια 
παράγωγα του Αίματός τους.

Είναι αυτοί που σκέπτονται τους 
νέους και όλους αυτούς, που είναι 
θύματα τροχαίων ατυχημάτων  .

Είναι αυτοί που σκέπτονται τους 
καρκινοπαθείς & τόσους άλλους.

Είναι όλοι αυτοί, που για όλους 
αυτούς τους λόγους, επισκέπτονται 
κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο κάποια Υπη-
ρεσία Αιμοδοσίας & προσφέρουν 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ το ΑΙΜΑ τους.

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε πριν 
είκοσι {20} χρόνια.  Προσπάθησε & 
συνεχίζει να πραγματοποιεί δεκάδες 
ενημερωτικές εκδηλώσεις, για να βο-
ηθήσει τους συμπολίτες μας, αλλά & 
όλους τους κατοίκους του Ν. Κορινθί-
ας να ξεπεράσουν τους φόβους που 
τους κρατούν ακόμη μακριά από αυτή 
τη θεάρεστη & ευγενική προσφορά.

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ είναι 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

Κατορθώσαμε καθημερινά να 
εντάσσονται στον Σύλλογό μας όλο 
& περισσότεροι νέοι της πόλης μας.  
Ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία 
μας.

Η ανιδιοτελής προσφορά τους, μας 
γεμίζουν ελπίδες  πως αυτός ο Σύλ-

Η Αρετή Κετιμέ με το σαντούρι της στο Ξυλόκαστρο 
και ο υπέροχος κιθαρίστας - εθελοντής αιμοδότης του 

Συλλόγου μας κ. Αντώνης Νάτσιος

Η μπάντα της ΕΛ.Α.Σ. στην υποδοχή της Φλόγας

Ο Χρήστος Δρούγγος φθάνει με την Φλόγα της Αγάπης 
στο Ξυλόκαστρο

Τελετή Υποδοχής της Φλόγας της Αγάπης

Ιπτάμενα μηνύματα για την 
Εθελοντική Αιμοδοσία στο 

Ξυλόκαστρο

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος 
Αττικής σε συνεργασία με 
την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.), διοργανώνει  στη διάρκεια 
του 26ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού 
Συνεδρίου Εθελοντική Αιμοδοσία στο Μέγαρο 
Μουσικής.

Η Αιμοληψία θα γίνεται από τις Υπηρεσίες 

του:
α) Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» την 

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2006 &
β) Γ. Ν. Λαϊκού το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2006 

από τις 9:00 π.μ. μέχρι το τέλος των εργασιών 
το τέλος των εργασιών του Συνεδρίου.

Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει το θεμέλιο λίθο 
για τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος για τα 
μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής.

λογος θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα.
Ο όμορφος κόσμος της πόλης μας, του Νομού μας, θα 

είναι πάντα το στολίδι της χώρας μας.

Εθελοντική Αιμοδοσία 
στο 26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Συνεχιζόμενη εκπαίδευση - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση»
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο.Σ.Α.

26ο
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1�ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Αγαπητοί φί-
λοι και Eθελο-
ντές Aιμοδότες 
γεια σας

Ο Σύλλογος 
μας ιδρύθηκε 
το 1989 και λει-
τουργεί ανελ-
λιπώς από το 
1993. Πραγμα-
τοποιεί τρεις 

προγραμματισμένες Εθελοντικές Αιμο-
δοσίες το χρόνο, εκδρομές, ημερίδες 
για ιατρικά θέματα, για την εθελοντική 
αιμοδοσία και γενικότερα Εθελοντισμού. 
Γιορτάζει κάθε χρόνο την Παγκόσμια  
ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη. Ενημε-
ρώνει και ευαισθητοποιεί  όλους τους 
πολίτες της ευρύτερης περιοχής του 
Δήμου Μελίκης και εξυπηρετεί όλους 
τους Δημότες και όχι μόνο. Κάναμε αρ-
κετά και οραματιζόμαστε να κάνουμε 
ακόμη περισσότερα. Ο εχθρός του κα-
λού το καλύτερο.

Σχετικά με το θέμα που ακούστηκε 
σήμερα του Σ.Ε.Α Ροδόπης (πρόβλημα 
διανομής του φυλλαδίου : ¨Μαθαίνω για 
το αίμα μου και την αιμοδοσία¨) εκφρά-
ζω την έκπληξη μου! 

Αγαπητοί φίλοι μην απογοητεύεστε, 
προσπαθήστε, προχωρήστε. Στο Γενι-
κό Λύκειο Μελίκης που έχω την τιμή και 
είμαι Δ/ντης κάνουμε ποικίλες εκδηλώ-
σεις και φυσικά για την Εθελοντική Αι-
μοδοσία. Τους προϊσταμένους μου τους 
προσκαλώ στις εκδηλώσεις για να γευ-
τούν και αυτοί την χαρά της προσφοράς 
, αλλά ουδέποτε διανοήθηκα να πάρω 
άδεια και επί προηγούμενης και επί ση-
μερινής κυβέρνησης. Φίλοι της Ροδό-
πης, δώστε μου σας παρακαλώ τώρα 
150 φυλλάδια να τα μοιράσω αύριο το 

πρωί στους μαθητές του Λυκείου μου 
και σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι γι’ 
αυτή την πρωτοβουλία σας, ¨ λυπάμαι¨, 
για μένα και το Σύλλογο μου που μας 
προλάβατε. Υπήρχε ανάλογη ιδέα και 
από εμάς.

Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχα-
ρώ την Οργανωτική Επιτροπή για δυο 
λόγους:

1ο Για τη πετυχημένη και επίκαιρη επι-
λογή του θέματος της 20ης Αμφικτιονίας 
“ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ”

 2ο Για την εγκάρδια φιλοξενία, την 
πολύ καλή διοργάνωση και τη χρησιμό-
τητα της  20ης Αμφικτιονίας (όχι φυσικά 
Συνέδριο)         

Τελειώνοντας θέλω να σας εκφρά-
σω την αισιοδοξία μου για τη συνέχεια 
της Εθελοντικής Αιμοδοσίας παρά τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουμε και θα συναντήσουμε στο 
μέλλον. Αυτά που ειπώθηκαν και αποτυ-
πώθηκαν στο τριήμερο αυτό κυρίως από 
την εκπαιδευτική κοινότητα (θα παρατη-
ρήσατε πιστεύω, την συμμετοχή παιδι-
ών: Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Πα-
νεπιστημίου)  όλα αυτά  πρέπει να μας 
ενδυναμώσουν και να μας ενθαρρύνουν. 
Φυσικά είμαστε και θα είμαστε λίγοι, μα 
πάντοτε οι πολλοί ήταν πρώτα λίγοι. Για 
να γυρίσει  ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, 
όπως λέει και ο ποιητής.

Δυστυχώς δεν είμαστε αυτοί που θα 
θέλαμε να είμαστε. Ευτυχώς όμως που 
δεν είμαστε αυτοί που ήμασταν. Η αγω-
νία και ο αγώνας μας συνεχίζεται. Υπάρ-
χει αρκετό φως για αυτούς που θέλουν 
να δουν αλλά υπάρχει και αρκετό  σκο-
τάδι γι΄ αυτους που επιθυμούν το αντί-
θετο.

Σας ευχαριστώ

Εισήγηση Προέδρου Συλλόγου Εθελοντών 
Αιμοδοτών Μελίκης Ημαθίας 

κ. Αντώνη Τσιπρόπουλου

1. Και στη γιορτή & στη χαρά & με πιοτό που πίνεις,
      σκέφτεσαι τον ανήμπορο, γι’ αυτό & Α Ι Μ Α δίνεις.

2. Το ξέρω. Θα ’σαι δίπλα μου. Δεν θ΄ αρνηθείς να δώσεις
 χαμόγελο από καρδιάς, κι υπέροχα θα νοιώσεις.

3. Για μένα; Αξεπέραστο. Πολύ τρανό το θέμα.
 Λιγάκι απ’ τον χρόνο σου, για μία μονάδα Αίμα.

4. Σταγόνες απ’ το Αίμα σου, για μένα τώρα δώσε.
 Σ΄ εσένα; Περισσεύουνε. Το άγχος που ’χω, διώξε.

5. Απλούστατα θα σου το πω & ξέρω το θυμάσαι,
 το χρέος στον ανήμπορο. Ξέρω, μαζί του θα ’σαι.

6. Ίσως μπορούσα & εγώ, να δώσω  Τ Ο Τ Ε  Αίμα.
      Μα δεν μου το ’παν σοβαρά. Αυτό δεν είναι ψέμα.

7. Λιγάκι Αίμα, Μ Ι Α Ζ Ω Η, μοναδική μου Ε Λ Π Ι Δ Α,
      για ν’ αντικρίσω αύριο, του Η Λ Ι Ο Υ την αχτίδα.

8. Σύντροφο στον Α Γ Ω Ν Α μου σε θέλω Α Ι Μ Ο Δ Ο Τ Η.
      Κοντά μου στάσου στη ζωή. Δώσε μου λίγη νιότη.

9. Δώσ’ μου ζεστό χαμόγελο, μέσ’ απ’ τα σωθικά σου. 
 Δωσ’ μου ελπίδα για ζωή, ζωντάνια της καρδιάς σου.

10. Δώσ’ μου αγάπης ζεστασιά, δώσε μου ηρεμία.
 Δώσ’ μου τρυφερότητα, διώξε την Α Γ Ω Ν Ι Α .

11. Δώσε μου Άνοιξης πνοή, χαμόγελα ν΄ ανθίσουν
 & της χαράς τα τίκι – τακ, θ’ ακούσεις να ηχήσουν.

12. Δώσ΄ μου λιμάνι απάνεμο, ήρεμα για ν΄ αράξω,
 & τις φουρτούνες της ζωής, στο πόδι για ν΄ αδράξω.

13. Τον Η Λ Ι Ο  της ζωής ξανά, δώσ΄ μου να με ζεσταίνει.
 Ε Σ Ε Ν Α έχω στήριγμα. Τι άλλο απομένει ;

14. Έχω δικαίωμα κι ΄ εγώ, σ΄ αυτήν την κοινωνία.
 Δικαίωμα για την Ζ Ω Η . Χάρισέ μου Υ Γ Ε Ι Α .

15. Λ Ι Γ Ε Σ  Σ Τ Α Γ Ο Ν Ε Σ .  Μια ζωή. Αδέρφι Α Ι Μ Ο Δ Ο Τ Η .
 Δώσ’ μου από το Αίμα σου, Ε Λ Π Ι Δ Α Σ  Τ Ρ Ο Φ Ο Δ Ο Τ Η .

Ποίημα του Εθελοντή Αιμοδότη
- Πυροσβέστη Λευκώνα Σερρών 

κ. Τέλη Ραμφόπουλου

“Δώσ’ μου”

Ακράτα 30 Αυγούστου 
2006

Στο τελευταίο φύλλο της 
εφημερίδας της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟ.

Σ.Ε.Α.) πληροφορήθηκα την αναχώρηση του Φίλου 
Ηλία Σοφιανού για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. 
Το αρχικό σοκ αντιτάθηκε από βαθιά θλίψη ατέρμο-
νη, αφού τίποτε δεν μπορεί να ξαναγυρίσει τη ζωή 
πίσω.

Νιώθω την ανάγκη να χαιρετίσω & θέλω να γράψω 
τόσα πολλά για τον αγωνιστή της ζωής, αλλά πάντα 
θα είναι πολύ λίγα για τον Άνθρωπο που διέθεσε τα 
πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής όλων αυτών 
που την έχουν ανάγκη.

Επειδή όμως είναι δύσκολο να εξωτερικεύσω όσα 
νιώθω ότι ήταν ο Ηλίας, καταφεύγω αποσπασματι-
κά, στο μήνυμα – θέσεις ζωής της «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗ-
ΣΗΣ» του που δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Αιμορροφι-

λικών «ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ» (φ. 28).
Γράφει εκεί στον, με ποιητικό λόγο, ύμνο του 

προς τους Εθελοντές Αιμοδότες:
- «Γελάω κλαίω & πονώ, μα πιο πολύ αγαπώ»... 
Έτσι ακριβώς έζησε & λειτούργησε ο Ηλίας.
- «Και εγώ, συγχωρήστε με γι’ αυτό, δεν θα σας 

πω το δικό μου ευχαριστώ» . . .
Περήφανος & διεκδικητής του ελάχιστου δικαιώ-

ματος ζωής.
- «Κάποιες βραδιές, μαζί στην τρέλα ξενυχτήσα-

με, μεθύσαμε, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, παίξαμε, 
αστειευτήκαμε, προβληματιστήκαμε»…

Γλεντζές & βαθυστόχαστος.
- «Τον κόσμο μαζί να αλλάξουμε να γίνει πιο αν-

θρώπινος, στρατευθήκαμε, προσπαθήσαμε» . . .
Ένας επαναστάτης, αλλά ταυτόχρονα & ένας 

Δον Κιχώτης.
- «Δεν χρειάζεται κουλτούρα να αγαπήσεις τη 

ζωή. Δεν χρειάζεται θρησκεία να προσφέρεις λίγη 
απ’ αυτή.  Ό,τι πανανθρώπινο υπάρχει είναι η προ-

σφορά αγάπης» . . .
Αγάπη δίδαξε ο Χριστός & ο Ηλίας έζησε με Αγά-

πη σε όλες της μορφές.
- «Δεν είναι για τον συνάνθρωπό σου & τα δικά 

του πάθη είναι για τον εαυτό σου & για μια αλλιώτι-
κη αγάπη που όμοιά της δεν υπάρχει» . . .

Συμπληρώνει για να τονίσει την αγάπη που πρέ-
πει να διαθέτουν οι Εθελοντές Αιμοδότες & που ο 
ίδιος δεν μπόρεσε να ζήσει.

Και στη συνέχεια εξωτερικεύει το είναι του, απευ-
θυνόμενος στους Εθελοντές Αιμοδότες.

- «Είναι γιατί υπάρχουν οι ανθρώπινες αξίες στις 
ανθρώπινες αδυναμίες» . . .

Έκλεψα & παρουσίασα λίγες από τις ιδέες που 
τόσο ποιητικά κατεγράφησαν στην  «ΕΞΟΜΟΛΗΓΗ-
ΣΗ» του, σαν ελάχιστο δείγμα του σεβασμού & της 
εκτίμησής μου στον Ηλία Σοφιανό, εύχομαι δε στη 
Νέα του ζωή να είναι πιο ευτυχισμένος.  Του αξίζει.

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΗΛΙΑ

ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟ
του Εθελοντή τ. Αιμοδότη κ. Σπυρίδων Ασημακόπουλου

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.32Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Device Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Π.Ο.Σ.Ε.Α. ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ1�

1ον) Θα μπορούσαμε να πούμε προχωρήστε άμε-
σα στην προκήρυξη του διαγωνισμού λαμβάνοντας 
υπόψην τα τραγικά γεγονότα που ανακοινώνονται 
από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. (όλοι αντιλαμ-
βανόμαστε, γιατί προβάλλονται το τελευταίο διά-
στημα τόσο πολύ).

Ακούγοντας όμως & τις άλλες απόψεις των Επι-
στημόνων  (που & αυτές υποστηρίζονται με μεγαλύ-
τερο πάθος από όσο χρειάζεται) θα επισημάνουμε 
κάποια πράγματα που μας εντυπωσιάζουν.

Η προκήρυξη θα έπρεπε να αναφέρεται σε όλα τα 
στοιχεία που ζητάνε οι επιστήμονες.  Να συγκερα-
στούν  οι απόψεις τους.  Αυτό είναι το έργο τους , 
αυτή πρέπει να είναι  η φροντίδα τους .

1ον)  Συγκεκριμένη ευαισθησία ανίχνευσης των 
αποτελεσμάτων.

2ον)  Διεθνώς υπάρχουν δεδομένα που αναφέρουν 
πως η μέθοδος του μονήρη ελέγχου & η μέθοδος 
με εξάρι πουλ είναι ταυτόσημες.  Στη δεύτερη δε, 
έχουμε & οικονομικό όφελος. 

3ον) Όσον αφορά τα Κέντρα Μοριακού Ελέγχου 
πιστεύουμε πως αυτά θα έπρεπε να προταθούν 
από ανεξάρτητη Επιτροπή κοινής αποδοχής που θα 
ελέγξει αν είναι πιστοποιημένες οι Υπηρεσίες Αιμο-
δοσίας με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζουν 
οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και φυσικά το ΕΚΕΑ όπως 
ορίζει ο Ν. 3402. Απαιτούμε να γίνει έρευνα για το 
κόστος του μοριακού ελέγχου. Οι πληροφορίες μας 
είναι οι εξής:

Στην Πολωνία αυτός ο Μοριακός έλεγχος έχει κό-
στος {10,00} €, στην Ιταλία είναι {16,00} € έως & 
{27,00} €.

Υπάρχουν διάφορες πηγές ενημέρωσης.  Θεω-
ρούμε όμως ότι είναι ένα ζήτημα που η Διακομματι-
κή Επιτροπή πρέπει να το ερευνήσει.

Σήμερα άλλωστε η επικοινωνία είναι τόσο άμεση 
που μπορεί κάποιος αν επισήμως υποβάλλει ερωτή-
ματα συγκεκριμένα, πιστεύω ότι θα έχει τις απαντή-
σεις πάρα πολύ σύντομα.

Όλοι γνωρίζετε, πως η μοριακή μέθοδος ΝΑΤ σε 
όσους την εφαρμόζουν μέχρι σήμερα στην χώρα 
μας έχει ένα υπερδιπλάσιο κόστος {50,00} ή & 
{60,00} €.  Νομίζουμε ότι θα πρέπει όλους μας να 
μας απασχολεί & αυτό, που κατά τη γνώμη μας είναι 
ένα πολύ σημαντικό θέμα.  

Με όποιον τρόπο τελικά αποφασίσετε να προ-
χωρήσετε  πρέπει να προχωρήσει άμεσα αυτή η 
μοριακή τεχνική, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια δι-
απραγμάτευσης, ώστε να εξασφαλίσουμε τιμές αν 
όχι τις μικρότερες στην Ευρώπη, τουλάχιστον αυτές 
που θα μας εξασφαλίζουν & την ποιότητα, αλλά & 
την οικονομία. Επιθυμούμε τη σωστή διαχείριση του 
ελληνικού χρήματος.  

Θεωρούμε ότι αυτοί που προσφέρουν αυτό το 
πολύτιμο αγαθό, το ΑΙΜΑ, το προϊόν όπως λένε οι 
επιστήμονες, θα πρέπει να έχουν την ενημέρωση & 
να συμμετέχουν στις αποφάσεις & ήμαστε βέβαιοι 
ότι θα προσφέρουμε πολλά σ΄ αυτή την υπόθεση.

Ίσως η έρευνα η οποία προτείνουμε να γίνει σε 
όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με την επίσκεψη κάποι-
ας Επιτροπής , ή με ανταλλαγή πληροφοριών μέσω 
των ηλεκτρονικών συστημάτων που διαθέτουν όλες 
οι χώρες  μέσω email, να ωφελήσει την χώρα μας. 

Ίσως πει κάποιος ότι σ΄ αυτές τις τιμές δεν συμπε-
ριλαμβάνονται οι τιμές μεταφοράς των δειγμάτων & 
ενδεχομένως κάποια άλλα πράγματα. 

 Σεβαστή & αυτή η άποψη, αλλά θα πρέπει να πε-

ριμένουμε να αποδειχθεί κάτι τέτοιο.  
 Επιμένουμε σ΄ αυτόν τον τρόπο για να μην φτά-

σουμε σ΄ εκείνο το γνωμικό που αναφέρεται στη γυ-
ναίκα του Καίσαρα.

 Το τρίτο που θέλουμε να επισημάνουμε  & ίσως 
είναι το σπουδαιότερο, είναι αυτό που γνωρίζουμε 
όλοι. 

 Ασφάλεια 100% μπορεί να έχει ο κάθε Έλληνας 
Πολίτης & κυρίως οι Πολυμεταγγιζόμενοι, αν αυτό 
το Αίμα προέρχεται από Τακτικούς Εθελοντές Αιμο-
δότες (χωρίς κανενός είδους ανταλλάγματα).

1ον)  Η κατάργηση των αιμοδοτικών αδειών στους 
Δημοσίους Υπαλλήλους στους Οργανισμούς, στα 
Σώματα Ασφαλείας, σ΄ όλους αυτούς που μετέτρε-
ψαν τον ευαισθητοποιημένο Έλληνα πολίτη σε ένα 
άτομο που περιμένει ανταποδοτικά οφέλη για κάτι 
που πήρε δωρεάν & οφείλει να το προσφέρει δω-
ρεάν.  

Με πρόχειρους υπολογισμούς η Ομοσπονδία μας 
πιστεύει ότι είναι τουλάχιστον {100.000} οι μονάδες 
Αίματος που προσφέρονται απ΄ όλους αυτούς.     

Αυτό σημαίνει {300.000} ημερομίσθια, αν τα πολ-
λαπλασιάσει κανείς , επειδή άλλα Υπουργεία δίνουν 
3 ημέρες, άλλα 4 ημέρες, άλλα 5 ημέρες άδεια, αν 
υπολογίσει κανείς κατά μέσο όρο 3 ημέρες άδεια σε 
κάθε τέτοιον Αιμοδότη συμπεριλαμβανομένης & της 
ημέρας που αιμοδοτεί είναι 3 ημέρες.  

Υπολογίστε με 30,00 € μεροκάματο,  είναι 
{9.000.000} €, δηλαδή 3.066.750000 δρχ. + {10,00} 
€ την ημέρα για την ασφάλειά του, δηλαδή ασφαλί-
ζονται ενώ είναι στο κτήμα τους & μαζεύουν τις ελιές 
ή ενώ είναι στο αμπέλι τους & τρυγάνε τα σταφύλια 
τους ή στις διακοπές & κάνουν τα μπάνια τους, αν 
υπολογίσουμε & αυτό το κόστος είναι {3.000.000} €, 
δηλαδή 1.225.500000 δρχ . 

Αν υπολογίσουμε ότι αυτές τις μέρες χιλιάδες 
Ελλήνων πολιτών δεν εξυπηρετούνται, γιατί κάποιοι 
λείπουν από τις θέσεις τους, μόνο αυτό το κόστος 
είναι τεράστιο & εμείς προτείνουμε να εφαρμοστούν 
οι Ευρωπαϊκές οδηγίες που ορίζουν ότι το μόνο που 
μπορεί να προσφέρετε στον Εθελοντή Αιμοδότη & 
θεωρείται αποδεκτό από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
είναι το τυράκι που προσφέρεται στον Εθελοντή Αι-
μοδότη μετά από την Αιμοδοσία με την πορτοκαλά-
δα, τα μεταφορικά του έξοδα από την Υπηρεσία του 
προς  την Υπηρεσία που θα αιμοδοτήσει.

Εμείς προτείνουμε  να φεύγει από την Υπηρεσία 
του 2- 3 ώρες πριν σχολάσει & να μην επιστρέφει.

Αν από αυτά τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν 
με  αυτόν τον τρόπο, διατεθεί το 10% για ένα Εθνι-
κό σχεδιασμό μακροχρόνιο &  δουλέψουν ειδικοί 
επιστήμονες επικοινωνιολόγοι, θα εξασφαλίσουμε 
πολύ περισσότερες μονάδες Αίματος, κυρίως από 
νέους ανθρώπους. 

Να φροντίσει λοιπόν το ελληνικό κράτος περικό-
πτοντας όλα αυτά τα ευεργετήματα που αποτελούν 
προσβολή για εμάς.

 Να ενημερωθούν όλοι οι Έλληνες για την Εθελο-
ντική Αιμοδοσία, ώστε σε σημαντικές ημερομηνίες 
της ζωής τους, όπως ημερομηνία των γενεθλίων 
τους ή της ονομαστικής γιορτής τους ή την επέτειο 
του γάμου τους να πηγαίνουν να προσφέρουν το 
Αίμα τους.

Να θεσμοθετηθούν πόροι για τους Συλλόγους  
Εθελοντών Αιμοδοτών, όπως & για την  Ομοσπονδία 
μας, ώστε να μπορέσουν να υλοποιούν τις προγραμ-
ματισμένες εκδηλώσεις τους που  ο στόχος τους 

είναι η Αυτάρκεια της χώρας μας από Εθελοντικά 
Προσφερόμενο Αίμα.

Η Ομοσπονδία μας ιδρύει την Πανελλήνια Επιτρο-
πή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Είναι μια νέα προσπάθεια που κάνουμε, γιατί όλοι 
γνωρίζουμε ότι η Εθελοντική Αιμοδοσία στη χώρα 
μας, κυρίως στηρίζεται από γερασμένους Εθελο-
ντές Αιμοδότες, από ανθρώπους που αιμοδοτούμε 
είκοσι {20} & τριάντα {30} ολόκληρα χρόνια .

Η προσπάθειά μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε  
όσο το δυνατόν πιο σύντομα τους νέους μας σ΄ αυτή 
την ιερή ιδέα.

Δυστυχώς από την μεριά της Πολιτείας, του 
Υπουργείου Παιδείας δεν γίνονται τα βήματα& η 
προσπάθεια που περιμέναμε να γίνει με πιο γρήγο-
ρους ρυθμούς.

Φέτος η 20η Αμφικτιονία μας που έγινε στα Γιάννε-
να, ήταν αφιερωμένη στην εκπαίδευση.  

Δυστυχώς μόνο 6 ή 7 Δημοτικά Σχολεία & Λύκεια 
μέσα από το μάθημα «Αγωγή Υγείας» ασχολήθηκαν 
τη φετινή χρονιά με την Εθελοντική Αιμοδοσία & πα-
ρουσίασαν την εργασία τους στην Αμφικτιονία.

Οι προτάσεις μας σχετικά με το θέμα αυτό κα-
τατείθοντε στο Υπουργείο Υγείας το λιγότερο 20 
χρόνια & στα συναρμόδια Υπουργεία.  (Φέτος στο 
βιβλίο της 3ης & 4ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
υπάρχει κεφάλαιο για την Εθελοντική Αιμοδοσία 
που στέλνει όμως λάθος μήνυμα στα παιδιά).

Η Ομοσπονδία μας λοιπόν πραγματοποιεί 1 & 2 
Δεκεμβρίου του 2006 μια σύσκεψη στην Κομοτηνή 
που σ΄ αυτήν θα συμμετέχουν από τη Μακεδονία & 
τη Θράκη αντιπρόσωποι όλων των Συλλόγων Εθε-
λοντών Αιμοδοτών, νέοι από 18 – 28 ετών.  Το ίδιο 
θα συμβεί στην Αθήνα 15 – 16 Δεκεμβρίου 2006 & 
θα συμμετέχουν από την Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά 
Ελλάδα, Πελοπόννησο & Αττική.  

Είμαστε βέβαιοι πως αυτή η νέα προσπάθεια 
που κάνει η Ομοσπονδία μας αν στηριχτεί από το 
Υπουργείο Υγείας που το τελευταίο διάστημα, τον 
τελευταίο χρόνο βλέπουμε μία τεράστια αλλαγή 
στρατηγικής & σχεδιασμού για τον Εθελοντισμό & 
την Εθελοντική Αιμοδοσία, θα έχουμε άριστα απο-
τελέσματα.

Τον Αύγουστο του 2007 από 23 – 28 στη χώρα 
μας πραγματοποιούμε το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών & θα έρθουν εκπρόσω-
ποι  από 61 χώρες όλου του κόσμου που είναι μέλη 
της Παγκόσμίας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδο-
τών της F.I.O.D.S. & θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
από 1 – 10 άτομα.  

Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε Αίμα Ασφαλές, Αίμα 
που θα επαρκεί για τις ανάγκες της χώρας μας, Αίμα 
που θα επιτρέπει σ΄ όλους τους μεταγγιζόμενους, 
είτε αυτοί είναι Πάσχοντες από Θαλασσαιμία, είτε 
είναι Αιμορροφιλικοί, είτε είναι νεφροπαθείς,  είτε εί-
ναι καρκινοπαθείς, είτε είναι κάποιος υγιείς συμπα-
τριώτης μας ο οποίος πάει να κάνει οποιαδήποτε 
χειρουργική επέμβαση.  

Μόνο έτσι θα είμαστε όλοι υπερήφανοι, ότι κάνα-
με κάτι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο.  Θα πρέ-
πει & οι Διευθυντές των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας να 
ξεπεράσουν τους εαυτούς τους, τις φιλίες τους, θα 
πρέπει όλοι με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνί-
ας, να δουλέψουμε & να αποφασίσουμε για αυτά τα 
σημαντικά ζητήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Παρατηρήσεις & Προτάσεις της Π. Ο. Σ. Ε. Α. 
επί του Πορίσματος της Επιτροπής  Αιμοδοσίας 

για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό Εξοπλισμό, 
Διαμόρφωση Χώρων, Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση & Εκπαίδευση για τον ταυτόχρονο Έλεγχο των Ιών HIV, 

HCV, HBV στο ίδιο δείγμα Αίματος σε κάθε μία Μονάδα Αίματος χωριστά με μοριακές τεχνικές Νουκλεϊκών Οξέων 
– ΝΑΤ, καθώς & τη Διακίνηση Δειγμάτων Αίματος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία
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1�ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2006 και ώρα 6:30μ.μ. συναντήθηκαν στην Θεσσαλονίκη 
και στα γραφεία του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης, τα μέλη της αποστολής 
της Π.Ο.Σ.Ε.Α. στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Τυνησία το καλοκαίρι του 2006. Παρόντες ήταν οι Δρούγγος 
Μιχάλης, Κοντακίδου Ερμίνα, Ντάραμπα Σταυρούλα, Σπυριδοπούλου Αναστασία, 
Τσελεπής Βασίλης και Τσιακαλάκης Γεώργιος. Απόντες ήταν οι Δεμερτζή Κατερίνα 
και Νικόπουλος Στέλιος με τους οποίους υπήρχε διαρκής τηλεφωνική επικοινωνία.

Κατά τη συνεδρία αναφέρθηκαν θέματα όπως: η συνάντηση με τους νέους εθε-
λοντές αιμοδότες στις δύο προγραμματισμένες ημερίδες που θα γίνουν την 2/12/06 
στην Κομοτηνή για τους νέους των Σ.Ε.Α. της Βόρειας Ελλάδας και την 16/12/06 
στην Αθήνα για τους νέους των Σ.Ε.Α. της Νότιας Ελλάδας. Μιλήσαμε για τη μορφή 
που θα έχει η πρώτη μας επαφή με τους νέους εθελοντές αιμοδότες και την ενημέ-
ρωσή τους σε θέματα για την εθελοντική αιμοδοσία, την Π.Ο.Σ.Ε.Α. και κυριότερα 

Το όραμα και η επιθυμία όλων μας γίνεται πραγματικότητα
Εκλογή Αντιπροσώπων για την Οργανωτική Επιτροπή του               

7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών
για την Π.Ε.Ν.Ε.Α., συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη 
δεσμών μεταξύ τους αλλά και στη δημιουργία σχέσεων 
βρίσκοντας δίαυλο επικοινωνίας με στόχο την  καλύτε-
ρη ανάπτυξη δεδομένων για το εθελοντικό αιμοδοτικό 
κίνημα και βρίσκοντας την ευκαιρία παράλληλα για την 
αποκόμιση εμπειριών από τους παλιότερους εθελοντές 
αιμοδότες. 

Στα πλαίσια της οργάνωσης του 7ου Παγκόσμιου Συ-
νεδρίου Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών εκλέξαμε τρεις 
αντιπροσώπους που θα είναι μέλη της Οργανωτικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου. Ως αντιπρόσωποι ψηφίστη-
καν ομόφωνα οι: Δρούγγος Μιχάλης (Σ.Ε.Α. Τερπνιω-
τών Θεσσαλονίκης), Νικόπουλος Στέλιος (Σ.Ε.Α.Δ.Ο.Σ. 
Καβάλας) και Σπυριδοπούλου Αναστασία (Σ.Ε.Α. ΞΑΝ-
ΘΗΣ). Επίσης ομόφωνα συμφωνήθηκε όλοι οι υπόλοι-
ποι να οριστούν ως αναπληρωματικοί των εκλεγμένων. 
Οι λόγοι για αυτήν την απόφαση είναι η μεγάλη επιθυ-
μία όλων για συνεισφορά και παρουσία σε όλες τις συ-
ναντήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες συμμε-
τοχής σε μία τέτοια επιτροπή, κυρίως από την μεγάλη 
χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας μας με το 
κέντρο αποφάσεων διεξαγωγής του Παγκόσμιου Συνε-
δρίου αλλά και τις γενικότερα προσωπικές υποχρεώ-
σεις.

Τέλος αναφερθήκαμε στις αναζητήσεις μας για λο-
γότυπα της Π.Ε.Ν.Ε.Α. και για το Παγκόσμιο Συνέδριο 
όπως επίσης και στον τρόπο προσέγγισης που αφορά 
στο κάλεσμα νέων εθελοντών αιμοδοτών. 

Ανανεώσαμε τη συνάντησή για την ημερίδα που θα 
γίνει στις 2 Δεκεμβρίου στην Κομοτηνή.

Δρούγγος Μιχαήλ

Υποδοχή τηςΥποδοχή τηςφλόγας
της αγάπης

στα Νοσοκομεία
Αττικόν και ΚΑΤ
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ü ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

18 – 19 Νοεμβρίου 2006

ü ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

1 – 2 Δεκεμβρίου 2006 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ

15 – 16 Δεκεμβρίου 2006 – ΑΘΗΝΑ

ü 58 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ

Αφιερωμένη στην Π.Ο.Σ.Ε.Α.

10 Δεκεμβρίου 2006 – Πάτρα

ü ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

11 Μαΐου 2007 – ΑΘΗΝΑ

12 Μαΐου 2007 – 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ο.Σ.Ε.Α – ΑΘΗΝΑ

13 Μαΐου 2007 – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙ-

ΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΘΗΝΑ

ü ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ 

ΑΙΜΟΔΟΤΗ

14 Ιουνίου 2007

ü ΑΦΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

17 ή 18 Αυγούστου 2007 – ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ü 5η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ü 7ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

23 – 28 Αυγούστου 2007 – ΑΘΗΝΑ

ü 21η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
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Οκτώβριος 2007 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 Στη σημερινή Ελληνική κοινωνία, για τους 
ηλικιωμένους, πρώτες αιτίες θανάτου είναι 
τα καρδιαγγειακά επεισόδια (εμφράγματα 
μυοκαρδίου - εγκεφαλικά επεισόδια) και ο 
καρκίνος. Αντίθετα για τα άτομα παραγωγι-
κής ηλικίας (νέοι και μεσήλικες) πρώτη αιτία 
θανάτου είναι τα τροχαία ατυχήματα. 

   Υπολογίζεται ότι, κάθε χρόνο, τα θύμα-
τα των τροχαίων ατυχημάτων πλησιάζουν σε 
αριθμό τον πληθυσμό ενός μικρού χωριού. 
Αν σ’ αυτά υπολογίσουμε και τον πολλαπλά-
σιο αριθμό των τραυματιών, εύκολα γίνεται 
αντιληπτό πόσο σημαντικό γεγονός είναι η 
εξεύρεση αίματος. Πέρα από τα ατυχήματα 
απαραίτητη είναι η ύπαρξη αίματος και σε 
παθολογικές καταστάσεις όπως είναι οι συγ-
γενείς αναιμίες, οι γαστρορραγίες, οι διάφο-
ρες εγχειρήσεις κ.λ.π. 

   Το αίμα το οποίο «σώζει ζωές» δυστυ-
χώς μέχρι σήμερα δεν παρασκευάζεται στα 

επιστημονικά βιολογικά εργαστήρια. Μόνο η 
προσφορά, η δωρεά αίματος από άνθρωπο 
σε άνθρωπο μπορεί να εξασφαλίσει τις απα-
ραίτητες ποσότητες στη σημερινή κοινωνία. 
Με άλλα λόγια η προσφορά αυτή του αίμα-
τος μόνο με «εθελοντική αιμοδοσία» μπορεί 
να καλυφθεί. 

   Αναδεικνύεται έτσι ο ρόλος του «εθελο-
ντή αιμοδότη», ενός ανθρώπου αλτρουιστή 
ο οποίος υπολογίζει το συνάνθρωπο και του 
προσφέρει μέρος από τον εαυτό του, γίνεται 
δωρητής αίματος πρόθυμα, χωρίς υστερο-
βουλία, ταπεινά και ανώνυμα, χωρίς απαιτή-
σεις προσωπικής αναγνώρισης και προβο-
λής. Με μία μόνο φιλοδοξία,  

   Το δικό του ανώνυμο προσωπικό παρά-
δειγμα να βρει μιμητές, να αυξηθεί ο αριθμός 
των εθελοντών αιμοδοτών, να γίνει η χώρα 
μας αυτάρκης σε αίμα, να σταματήσει η εισα-
γωγή αίματος από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο 

αυτό δεν τους είναι αρκετό ότι οργανώθηκαν 
σε Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών. Επιχει-
ρούν να προβάλλουν την Αιμοδοσία μέσα από 
ποικίλες εκδηλώσεις όπως είναι η οργάνωση 
ημερίδων μαζικής εθελοντικής αιμοδοσίας, 
η οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για το 
κοινό και, τελευταία, η οργάνωση λαμπαδη-
δρομίας σε πανελλήνια κλίμακα η οποία φέ-
τος, η τρίτη κατά σειρά, διήλθε πρόσφατα 
και από τα χώματα της Θράκης. 

   Πώς να εκδηλωθεί κανείς και τι να πρω-
τοθαυμάσει στους ανθρώπους αυτούς, τους 
εθελοντές αιμοδότες οι οποίοι, ανώνυμοι, 
άγνωστοι και χωρίς καθόλου έπαρση κυκλο-
φορούν ανάμεσά μας. Να τους ευχαριστή-
σεις για τον πολιτισμό που μας διδάσκουν, 
να επαινέσεις την ανθρωπιά τους; Ίσως δεν 
φτάνει και προφανώς δεν το επιδιώκουν. θέ-
λουν μόνο να έχουν μιμητές.  Το εύγε των 
υπολοίπων τους αξίζει δικαιωματικά. 

Άρθρο  δημοσιευμένο στο περιοδικό «Administrator» στις 16-09-2006 του κ. Γεωργίου Ι. Μηνόπουλου,  
Καθηγητή Χειρουργικής, Προέδρου Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ. & 

Προέδρου της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Ροδόπης Έβρου με θέμα 

«ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ»

Η Ελληνική Ραδιοφω-
νία Πάτρας (ΕΡΤ), με 

αφορμή τα πενήντα οκτώ {58} χρόνια 
λειτουργίας της & στο πλαίσιο των πρω-
τοβουλιών της για την ενίσχυση φορέων 
με εξέχουσα κοινωνική προσφορά, δι-
οργανώνει την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 
2006 στο μεγάλο Συνεδριακό Κέντρο 
του Πανεπιστημίου Πατρών, μια ξεχωρι-
στή συναυλία, τα έσοδα της οποίας θα 
διατεθούν εξ ολοκλήρου για την οικο-
νομική ενίσχυση της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-
τών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.)

Στη συναυλία θα συμμετάσχει υπό την 
Διεύθυνση του Μαέστρου Θανάση Τσι-
πινάκη, η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων 
του Δήμου της Πάτρας, μια από τις τέσ-
σερις καλύτερες ορχήστρες του είδους 
παγκοσμίως & η καταξιωμένη Ελληνίδα 
σοπράνο Νίνα Λοτσάρη, ενώ θα παρου-
σιάσουν μια ανθολογία από τις σημαντι-
κότερες δημιουργίες του ελληνικού ποι-
οτικού τραγουδιού.

Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί ο 
Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενώ 
ζωηρό ενδιαφέρον για την υποστήριξή 
της έχει εκφρασθεί από την τοπική κοι-

νωνία & τους 
τοπικούς φο-
ρείς.

Ανακοίνωση

νωνία & τους 
τοπικούς φο-
ρείς.

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας 

για το 2006-2007

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

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας Λευτέρης Γ. Πολυκρέτης
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Κατά την υπο-
δοχή της φλό-
γας της αγάπης
στο Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ

Διέλευση τηςφλόγας της αγάπης

Κατά την υποδοχή 
της φλόγας της 
αγάπης με το 
Δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης κ. Βασίλη 
Παπαγεωργόπουλο

Κατά την υποδοχή 
της φλόγας της 

αγάπης στο Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας

Κατά την υποδοχή 
της φλόγας της αγά-

πης με το Νομάρχη 
Θεσσαλονίκης κ. 

Παναγιώτη Ψωμιάδη

Κατά την 
υποδοχή της 
φλόγας της 
αγάπης στο 

Θριάσειο Νο-
σοκομείο 

Κατά την υπο-
δοχή της φλό-
γας της αγάπης
στο Υπουργείο 
Μακεδονίας και 
Θράκης

εθελοντική αιμοδοσίαγια την

Κατά την υποδοχή της φλόγας της αγάπης από τον Υπουργό Υγείας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο
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Π.Ο.Σ.Ε.Α. ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ��

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Κύριε Υπουργέ
Ψηφίστηκε στο τέλος του 2005 ο νέος Νόμος 

3402 που εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία με 
τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο 
Αιμοδοσίας. Το στηρίξαμε.

Είμαστε απέναντι στα οικονομικά συμφέροντα 
πολλών εμπλεκομένων στην Αιμοδοσία.

Είμαστε απέναντι σε επιστήμονες της Αιμοδοσίας 
που έχασαν προσωρινά τις καρέκλες τους& αντέ-
δρασαν με λυσσαλέο τρόπο .

Έκπληκτος ο ελληνικός λαός παρακολουθούσε 
για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης των καταιγισμό ύβρεων & αντιπαραθέ-
σεων, καταγγέλλοντας ο ένας τον άλλον για οικονο-
μικά & άλλα συμφέροντα .

Κατάφεραν εκμεταλλευόμενοι από ένα τραγικό 
περιστατικό νεαρής πολυμεταγγιζόμενης από την 
Θεσσαλονίκη να ανακόψουν την πορεία υλοποίησης 
ενός χρονοδιαγράμματος που έβαζε νέους κανόνες 
στο σύστημα της Αιμοδοσίας στη χώρα μας με κίν-
δυνο να τινάξουν στον αέρα την μεγάλη προ-
σπάθεια που έκαναν αλτρουιστές συνάνθρω-
ποί μας όλα αυτά τα χρόνια.

Πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τεσ-
σάρων μηνών, με παραίτηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 
& της Επιτροπής Αιμοδοσίας & ενώ είχαμε τις 
διαβεβαιώσεις πως το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας θα είναι 
έτοιμο να συνεχίσει την υλοποίηση &  τον σχε-
διασμό που είχε ήδη γίνει για την δημιουργία 
του πρότυπου κέντρου Αίματος τον Σεπτέμ-
βριο του 2006 στους Θρακομακεδόνες & στη 
συνέχεια τα υπόλοιπα σε όλη τη χώρα.  Δια-
πιστώσαμε την Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2006 
στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.Α., πως ξεκινάμε από την αρχή 
χάνοντας πολύτιμο χρόνο πέντε μηνών.

Η Ομοσπονδία Θαλασσαιμικών πολύ συχνά κα-
ταγγέλλει την αθέτηση λόγων & υποσχέσεων για 
τον μοριακό έλεγχο & ότι προβλέπει ο νέος νόμος 
3402/2005 που αφορά την αναδιοργάνωση της Αι-
μοδοσίας στη χώρα μας.

Εμείς συμφωνώντας μαζί τους πρέπει να σας θυ-
μίσω τα λόγια μου στην πρώτη σύσκεψη που έγινε 
στο Υπουργείο Υγείας υπό την προεδρεία σας, με 
εκπροσώπους των πασχόντων Θαλασσαιμικών, σας 
επισήμανα πως αυτά που θα εξαγγέλλατε για τον 
μοριακό έλεγχο του Αίματος, σε όλα τα Κέντρα Αι-
μοδοσίας της χώρας ήταν κάτι που δεν θα μπορού-
σε να εφαρμοστεί.

Σας κατέθεσα μια άλλη άποψη για τα πράγματα 
και έγινε αιτία να μου ζητήσετε να συναντηθούμε 
την επόμενη Δευτέρα 3-4-2006.  

Σ΄ αυτή τη συνάντηση παρόντος όλου του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. σας καταθέσαμε 
προτάσεις που χαρακτηρίσατε λογικές, χρήσιμες & 
υλοποιήσιμες .  

Και μάλιστα θα είχαμε απαντήσεις επί όλων αυτών 
εντός δέκα πέντε το πολύ ημερών.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε τις από-
ψεις σας επί των συγκεκριμένων προτάσεων.

Αυτό που είδαμε όμως είναι η νέα σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμο-
δοσίας & τον διορισμό του κ. Γραμμένου Προέδρου 
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Υπουργεί-
ου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δείχνοντας 

έτσι σε εμάς πως δεν σας ικανοποιούσε η εκπρο-
σώπηση του Εθελοντικού Αιμοδοτικού Κινήματος 
της χώρας μας από τον υποφαινόμενο Πρόεδρο της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. Χρήστο Πρωτόπαπα. 

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι
Αν δεν προχωρήσουμε σε ένα Εθνικό Σχεδιασμό 

για την Ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας όλα 
αυτά θα καταρρεύσουν αργά ή γρήγορα.

Ίσως πρέπει το Υπουργείο να εντείνει  τις προσπά-
θειες του για την πρόληψη & συγχρόνως να εφαρ-
μόζει & τον Μοριακό έλεγχο για να μην έχουμε στην 
χώρα μας Αίμα δύο ταχυτήτων. Είναι τεράστιο το 
κόστος του μοριακού ελέγχου με τη μέθοδο ΝΑΤ.

Προτείνουμε στους τακτικούς Εθελοντές Αιμοδό-
τες να μην γίνεται ανά μονάδα Αίματος ο έλεγχος «ο 
μονήρης» όπως λέγεται, αλλά σε δεξαμενές ανά έξι 
μονάδες ή & περισσότερες.

Έχουμε παραδείγματα σε Ευρωπαϊκές χώρες.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποια ερωτήματα & 

αν είστε έτοιμοι ν΄ απαντήσετε θα παρακαλούσα να 
το κάνετε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

α) Το Αίμα που εισάγουμε με τι μέθοδο ελέγχε-

ται;
β) Το Αίμα που προσφέρουν οι Έλληνες Αιμοδότες 

με ποια μέθοδο ελέγχετε & σε ποια Νοσοκομεία;
γ) Ποιες είναι οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στις 

Ευρωπαϊκές χώρες για τον έλεγχο του Αίματος;
δ) Ποιο είναι ακριβώς το κόστος στην κάθε χώρα;
ε) Εφαρμόζετε μονήρης έλεγχος ή σε δεξαμενές 

ανά 6 μονάδες ή ανά 36 μονάδες κ.λ.π. ;
στ) Είναι αλήθεια πως στην Πολωνία το κόστος 

είναι {10,00} € ανά μονάδα ;
ζ) Είναι αλήθεια πως στην Ιταλία το κόστος είναι 

{16,00} € ανά μονάδα & άλλες πληροφορίες μιλάνε 
για {26,00 – 27,00} €.   Τι από τα δύο ισχύει;

ι) Είναι αλήθεια πως στην χώρα μας το κόστος 
πλησιάζει το {50,00}€;

Είμαι βέβαιος πως με σχετικά εύκολο τρόπο το κό-
στος αυτό μπορεί να κυμανθεί από {27,00 – 35,00} 
€ στη χώρα μας, φθάνει όμως να αποφασίσεις να 
συνεργαστείς & να συγκρουστείς με τα καταστημέ-
να συμφέροντα .

Περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις από την  
Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς & 
τις απόψεις της Επιτροπής Αιμοδοσίας όπως του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.Α. & της Αιματο-
λογικής Εταιρείας.

Επίσης καλούμε όποιον επιστήμονα ή άλλο πρό-
σωπο μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τα ανω-
τέρω να το πράξει. 

Επιθυμία μας είναι να συμμετέχουμε στην διακομ-
ματική επιτροπή που συζητά αυτά τα θέματα για να 
θέσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα & θα το επιδιώ-

ξουμε.
Ένα τελευταίο ρητορικό ερώτημα είναι σε τι ακρι-

βώς δεν τα πήγε καλά το προηγούμενο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.Α. & της Επιτροπής Αιμοδοσίας 
& αντικαταστάθηκε ;

Εμείς ως Ομοσπονδία θα συνεχίσουμε να αγω-
νιζόμαστε. Είμαστε έτοιμοι να συνδιαλλαγούμε με 
τους θεσμούς.

Γιατί πρέπει :
α) Να στελεχωθούν άμεσα οι Υπηρεσίες Αιμοδοσί-

ας με ιατρικό & παραϊατρικό προσωπικό .
β) Μηχανοργάνωση & κάρτα Εθελοντή Αιμοδότη 

με Εθνικό Μητρώο.
γ) Προβολή & προώθηση της ιδέας, αλλά & των 

δράσεων της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
δ) Εισαγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 

του θέματος «Εθελοντική Αιμοδοσία» στα προγράμ-
ματα Αγωγής Υγείας, ώστε να έχουμε στο μέλλον 
περισσότερους συνειδητοποιημένους Εθελοντές 
Αιμοδότες.

ε) Αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού των 
Συλλόγων στην προσέλκυση νέων Εθελοντών Αιμο-

δοτών.
στ) Τα Νοσοκομεία & οι Υπηρεσίες Αιμοδοσί-

ας να προχωρούν σε Αιμοπεταλιοαφαιρέσεις 
τις απογευματινές ώρες & τα Σαββατοκύρια-
κα.

ζ) Να μην κλείνουν οι Υπηρεσίες Αιμοδο-
σίας τις απογευματινές ώρες & μάλιστα Με-
γάλων & Σημαντικών Νοσοκομείων της χώρας 
αποκλείοντας την μετάγγιση σε συνανθρώπους 
μας, προσθέτοντας τους ταλαιπωρία & κίνδυνο 
για τη ζωή τους.

η) Να καθορισθούν οι αρχές που θα βάζουν 
τάξη στους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών 
όσον αφορά την διαμεσολάβησή τους στην δι-
αχείριση του προσφερόμενου Αίματος.

θ) Οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών δεν 
πρέπει να είναι στον κατάλογο με τους Συλλόγους 
που ασχολούνται με τη φροντίδα.

Οι δραστηριότητές μας είναι στον τομέα της πρό-
ληψης.

Το Αίμα πρέπει να περιμένει στα Νοσοκομεία & όχι 
οι ασθενείς που έχουν χρόνιες παθήσεις να αγωνι-
ούν την τελευταία στιγμή για μια σταγόνα Αίματος.

ι) Να καλύπτονται με Αίμα όλοι οι ασθενείς που 
έχουν χρόνιες παθήσεις & όχι μόνο οι πάσχοντες Με-
σογειακής Αναιμίας (Θαλασσαιμικοί, Αιμορροφιλικοί 
& όλες οι μορφές καρκινοπαθών & λευχαιμικών).

κ) Απαραίτητες οι ενημερωτικές καμπάνιες 
από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με ευθύνη του 
Υπουργείου Υγείας & για δότες Αιμοπεταλίων. 

στ) Άμεση συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία & τους Υπηρεσιακούς παράγοντες για διάλογο 
& επεξεργασία των προτάσεων της Π.Ο.Σ.Ε.Α. όπως 
έχουν κατατεθεί στον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  με αριθμ. πρωτ.: 1125/3-4-06.

Τέλος ευχαριστώ όλους τους χορηγούς μας & 
ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Π. κ. Κωστάκο, 
τον Πρόεδρο της Εταιρείας Κοινωνικής Ευθύνης του 
Ο.Π.Α.Π. κ. Κρανιά, τον Πρόεδρο των εργαζομένων 
του Ο.Π.Α.Π. κ. Άγγελο Παπουτσή .

Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να καλέσω τον 
Υπουργό Υγείας να απονείμει τιμητική πλακέτα στον 
Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Π. εκ μέρους της Π.Ο.Σ.Ε.Α. τι-
μώντας στο πρόσωπό του όλους αυτούς που προα-
νέφερα, για την  τόσο σημαντική βοήθεια στην διά-
δοση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Σας ευχαριστώ.

συνέχεια από σελ. 5

Ομιλία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) κ. Χρήστου Εμ. Πρωτόπαπα 

κατά την έναρξη των εργασιών της 20ης Αμφικτιονίας 
των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 

Γιάννενα 15/9/2006
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Π.Ο.Σ.Ε.Α. ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ��

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων στην 
εθελοντική προσφορά αίματος αποτέλεσε, αποτελεί και 
θα αποτελεί σ’ όλους μας μια προτεραιότητα στις επιλο-
γές και στους στόχους, είτε προσωπικούς είτε των Συλ-
λόγων μας. Καθημερινά όλοι προσπαθούμε με τον κα-
λύτερο τρόπο να δημιουργήσουμε νέους εθελοντές 
αιμοδότες και να διατηρήσουμε τους παλαιούς, 
μοιράζοντας έτσι την ελπίδα στους πάσχοντες ότι 
το αύριο θα ανήκει σ’ όλους.

Ο Σ.Ε.Α. Ξυλοκάστρου εμπνεύσθηκε το 2002 
την Λαμπαδηδρομία ως έναν από τους τρό-
πους διάδοσης της ιδέας της Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας καθώς και της προσέλκυσης 
νέων εθελοντών αιμοδοτών, αναλαμβά-
νοντας παράλληλα και την υλοποίηση 
αυτής Πανελλήνια για το 2002 – 4 και 
2005 αφού το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
αγκάλιασε και έθεσε υπό την αι-
γίδα του το όλο εγχείρημα. Τα 
αποτελέσματα της μεγάλης 
πρωτοβουλίας είναι γνωστά, 
χιλιάδες νέοι και νέες συμ-
μετείχαν μοιράζοντας σ’ όλη 
την χώρα το μήνυμα της 
αγάπης για τον συνάνθρω-
πο, διατρανώνοντας με τον 
καλύτερο τρόπο, ότι το κα-
λύτερο δώρο είναι να χαρί-
ζουμε το δώρο της Ζωής, το 
αίμα μας.

Η Λαμπαδηδρομία για την 
ανάπτυξη της Εθελοντικής Αι-
μοδοσίας είναι πια θεσμός. Απο-
τελεί μαζί με την Αμφικτιονία και 
το Συνέδριο της Εθελοντικής Αιμο-
δοσίας το τρίπτυχο προσπαθειών, που 
στόχο έχουν την ανάδειξη του μεγάλου 
ζητήματος που είναι η αυτάρκεια της χώρας 
μας σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Σε πείσμα 
των καιρών μια έκρηξη ευαισθησίας δημιούργησε την προ- ο -
πτική στο χρόνο και στα πρόσωπα των νέων λαμπαδηδρόμων να 
αντικρίζουμε το αύριο με αισιοδοξία. 

Η Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών, με απόφασή της ανέθεσε την διοργάνωση 
της 4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας για το 2006, στο Σύλλογό 
μας, των Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης “Η ΤΕΡΠΝΗ”, δρομολογώντας 
μια νέα περίοδο του θεσμού.

Ο Σύλλογός μας αποδέχθηκε να αναλάβει την διοργάνωση ανα-
γνωρίζοντας την δυσκολία του εγχειρήματος. Η Εμπειρία μας 
όμως και το μεράκι αποτέλεσαν για μας το σοβαρότερο υπόβαθρο 
της πετυχημένης έκβασης όπως και η συνεργασία μας με όλους 
τους συλλόγους πανελλαδικά.

Η 4η Λαμπαδηδρομία πραγματοποιήθηκε όπως και κάθε φορά 
υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) και για πρώτη φορά και του Υπουργεί-
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ & Κ.Α.)

Η φλόγα της αιμοδοσίας στο πέρασμά της κατάφερε να συμπα-
ρασύρει, να ευαισθητοποιήσει και να προσελκύσει στην οικογένεια 
των εθελοντών αιμοδοτών μυριάδες συνανθρώπων μας. Δεκάδες 
σύλλογοι δημιουργήθηκαν και εκατοντάδες άλλοι ενέταξαν στης 
δράσεις τους την εθελοντική αιμοδοσία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 
της τετράχρονης πορείας που ακόμα περισσότερο μοιράζει το κου-
ράγιο για την συνέχεια ενός αγώνα που ξεχειλίζει από ανθρωπιά. 

Όλοι μαζί συνεργαστήκαμε και προσφέραμε, ο καθένας στον 

τόπο μας λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας προκειμένου η δρά-
ση αυτη να γίνει μια αποτελεσματική παράδοση του Εθελοντι-

Σας καλέσαμε όπως κάθε φορά να τρέξουμε, όλο και 
περισσότεροι πάλι μαζί για να μεταφέρουμε παντού το 

μήνυμα που είναι γεμάτο αγάπη και προσφορά και δη-
μιουργεί έναν κόσμο καλύτερο, πιο όμορφο και πολιτι-

σμένο. Γιατί… Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. 
Η συνεργασία μας με τις Νομαρχίες, Δήμους, 
Τοπικά Διαμερίσματα, Ιερές Μητροπόλεις, διαφό-

ρους συλλόγους, συλλόγους πασχόντων, Νοσο-
κομεία και άλλους φορείς έδωσαν την ευκαιρία 

με τις παράλληλες εκδηλώσεις που προγραμ-
ματίστηκαν κατά την διάρκεια των διαδρο-

μών να προάγουν το αίσθημα ευθύνης 
όλων, προς τον άγνωστο πάσχοντα συ-

νάνθρωπο, γιατί … 
ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑ ΝΑ ΕΥΤΥΧΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ.

Στις 16 Αυγούστου 2006 
και στο Ιερό Παρεκκλήσιο του 
Αγίου Μανδηλίου Τερπνής Σερ-
ρών, πραγματοποιήθηκε η τελε-
τή αφής της Αιμοδοτικής φλό-
γας. Στις 17 και 18 Αυγούστου 
πραγματοποιήθηκε η Λαμπα-
δηδρομία στο Ν. Σερρών. Στις 
19 Αυγούστου η φλόγα παρα-
δόθηκε τιμητικά στον Σ.Ε.Α. 
Ξυλοκάστρου. Από τις 20 Αυ-
γούστου ενεργοποιήθηκαν 6 
διαδρομές πανελλήνια για να 

καταλήξουν στην Ήπειρο, όπου 
στις 15 Σεπτέμβρη το απόγευμα 

με την άφιξη της η φλόγα της αγά-
πης και της προσφοράς σηματοδό-

τησε την έναρξη της 20ης Αμφικτιονίας 
των Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος. 
Ως διοργανωτές ζητήσαμε, κατά την διάρ-

κεια την βοήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Ε.Κ.Α.Β. όπως και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για την ομαλή διεξαγωγή της Λαμπαδηδρομίας σ’ 
όλη την επικράτεια, και η οποία μας παρασχέθηκε ιδιαίτερα παρα-
γωγικά. Μεγάλος Χορηγός της 4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας 
ήταν ο Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. με το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης, υποστηρικτής δε της όλης διοργάνωσης ήταν το Υπουργείο 
Υγείας καθώς και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. “Υγεία και 
Πρόνοια”  2000 – 2006. Ζητήθηκε για δεύτερη φορά η ΕΡΤ και η 
ΕΡΤ3 να καλύψουν την δράση ως Χορηγοί Επικοινωνίας. 

Σημαντική θα είναι η επί της ουσίας αναφορά μας στην 4η Πανελ-
λήνια Λαμπαδηδρομία, υποχρέωση στην οποία θα επανέλθουμε σε 
επόμενη στήλη. Θα φροντίσουμε να μεταφέρουμε αποτελέσματα 
και συμπεράσματα χρήσιμα τα οποία θα γίνουν εργαλεία σε επό-
μενες δράσεις.

Νοιώθουμε όμως πρωτίστως την ανάγκη να πούμε ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στους λαμπαδηδρόμους που συμμετείχαν και μετέφε-
ραν σε κάθε γωνιά της χώρας μας το μήνυμα της προσφοράς, κα-
θώς επίσης και σε όσους συνέβαλαν ξεχωριστά στη διοργάνωση 
της Λαμπαδηδρομίας.

ΤΡΕΞΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙ-
ΣΟΥΜΕ ΤΑ “ΚΕΛΑΡΙΑ” ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ-
ΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ… ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ

Δρούγγος Χρήστος 
Πρόεδρος του Διοργανωτή 

Συλλόγου

Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών
Διοργανωτής: Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης ‘’Η ΤΕΡΠΝΗ’’

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων στην 
εθελοντική προσφορά αίματος αποτέλεσε, αποτελεί και 
θα αποτελεί σ’ όλους μας μια προτεραιότητα στις επιλο-
γές και στους στόχους, είτε προσωπικούς είτε των Συλ-
λόγων μας. Καθημερινά όλοι προσπαθούμε με τον κα-
λύτερο τρόπο να δημιουργήσουμε νέους εθελοντές 
αιμοδότες και να διατηρήσουμε τους παλαιούς, 
μοιράζοντας έτσι την ελπίδα στους πάσχοντες ότι 

Ο Σ.Ε.Α. Ξυλοκάστρου εμπνεύσθηκε το 2002 
την Λαμπαδηδρομία ως έναν από τους τρό-
πους διάδοσης της ιδέας της Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας καθώς και της προσέλκυσης 
νέων εθελοντών αιμοδοτών, αναλαμβά-
νοντας παράλληλα και την υλοποίηση 
αυτής Πανελλήνια για το 2002 – 4 και 
2005 αφού το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
αγκάλιασε και έθεσε υπό την αι-
γίδα του το όλο εγχείρημα. Τα 

ανάπτυξη της Εθελοντικής Αι-
μοδοσίας είναι πια θεσμός. Απο-
τελεί μαζί με την Αμφικτιονία και 
το Συνέδριο της Εθελοντικής Αιμο-
δοσίας το τρίπτυχο προσπαθειών, που 
στόχο έχουν την ανάδειξη του μεγάλου 
ζητήματος που είναι η αυτάρκεια της χώρας 
μας σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Σε πείσμα 
των καιρών μια έκρηξη ευαισθησίας δημιούργησε την προ- ο -

τόπο μας λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας προκειμένου η δρά-
ση αυτη να γίνει μια αποτελεσματική παράδοση του Εθελοντι-

Σας καλέσαμε όπως κάθε φορά να τρέξουμε, όλο και 
περισσότεροι πάλι μαζί για να μεταφέρουμε παντού το 

μήνυμα που είναι γεμάτο αγάπη και προσφορά και δη-
μιουργεί έναν κόσμο καλύτερο, πιο όμορφο και πολιτι-

σμένο. Γιατί… Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. 
Η συνεργασία μας με τις Νομαρχίες, Δήμους, 
Τοπικά Διαμερίσματα, Ιερές Μητροπόλεις, διαφό-

ρους συλλόγους, συλλόγους πασχόντων, Νοσο-
κομεία και άλλους φορείς έδωσαν την ευκαιρία 

με τις παράλληλες εκδηλώσεις που προγραμ-
ματίστηκαν κατά την διάρκεια των διαδρο-

μών να προάγουν το αίσθημα ευθύνης 
όλων, προς τον άγνωστο πάσχοντα συ-

νάνθρωπο, γιατί … 
ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑ ΝΑ ΕΥΤΥΧΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ.

και στο Ιερό Παρεκκλήσιο του 
Αγίου Μανδηλίου Τερπνής Σερ-
ρών, πραγματοποιήθηκε η τελε-
τή αφής της Αιμοδοτικής φλό-
γας. Στις 17 και 18 Αυγούστου 
πραγματοποιήθηκε η Λαμπα-
δηδρομία στο Ν. Σερρών. Στις 
19 Αυγούστου η φλόγα παρα-
δόθηκε τιμητικά στον Σ.Ε.Α. 
Ξυλοκάστρου. Από τις 20 Αυ-
γούστου ενεργοποιήθηκαν 6 
διαδρομές πανελλήνια για να 

καταλήξουν στην Ήπειρο, όπου 
στις 15 Σεπτέμβρη το απόγευμα 

με την άφιξη της η φλόγα της αγά-
πης και της προσφοράς σηματοδό-

τησε την έναρξη της 20ης Αμφικτιονίας 
των Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος. 
Ως διοργανωτές 

κεια την βοήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Ε.Κ.Α.Β. όπως και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για την ομαλή διεξαγωγή της Λαμπαδηδρομίας σ’ 

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων στην 
εθελοντική προσφορά αίματος αποτέλεσε, αποτελεί και 
θα αποτελεί σ’ όλους μας μια προτεραιότητα στις επιλο-
γές και στους στόχους, είτε προσωπικούς είτε των Συλ-
λόγων μας. Καθημερινά όλοι προσπαθούμε με τον κα-
λύτερο τρόπο να δημιουργήσουμε νέους εθελοντές 
αιμοδότες και να διατηρήσουμε τους παλαιούς, 
μοιράζοντας έτσι την ελπίδα στους πάσχοντες ότι 

Ο Σ.Ε.Α. Ξυλοκάστρου εμπνεύσθηκε το 2002 
την Λαμπαδηδρομία ως έναν από τους τρό-
πους διάδοσης της ιδέας της Εθελοντικής 
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νέων εθελοντών αιμοδοτών, αναλαμβά-
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2005 αφού το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
αγκάλιασε και έθεσε υπό την αι-
γίδα του το όλο εγχείρημα. Τα 
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τελεί μαζί με την Αμφικτιονία και 
το Συνέδριο της Εθελοντικής Αιμο-
δοσίας το τρίπτυχο προσπαθειών, που 
στόχο έχουν την ανάδειξη του μεγάλου 
ζητήματος που είναι η αυτάρκεια της χώρας 

τόπο μας λίγο από τον πολύτιμο χρόνο μας προκειμένου η δρά-
ση αυτη να γίνει μια αποτελεσματική παράδοση του Εθελοντι-

κού Αιμοδοτικού κινήματος.
Σας καλέσαμε όπως κάθε φορά να τρέξουμε, όλο και 
περισσότεροι πάλι μαζί για να μεταφέρουμε παντού το 

μήνυμα που είναι γεμάτο αγάπη και προσφορά και δη-
μιουργεί έναν κόσμο καλύτερο, πιο όμορφο και πολιτι-

σμένο. Γιατί… Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. 
Η συνεργασία μας με τις Νομαρχίες, Δήμους, 
Τοπικά Διαμερίσματα, Ιερές Μητροπόλεις, διαφό-

ρους συλλόγους, συλλόγους πασχόντων, Νοσο-
κομεία και άλλους φορείς έδωσαν την ευκαιρία 

με τις παράλληλες εκδηλώσεις που προγραμ-
ματίστηκαν κατά την διάρκεια των διαδρο-

μών να προάγουν το αίσθημα ευθύνης 
όλων, προς τον άγνωστο πάσχοντα συ-

νάνθρωπο, γιατί … 
ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑ ΝΑ ΕΥΤΥΧΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ.

και στο Ιερό Παρεκκλήσιο του 
Αγίου Μανδηλίου Τερπνής Σερ-

καταλήξουν στην Ήπειρο, όπου 
στις 15 Σεπτέμβρη το απόγευμα 

με την άφιξη της η φλόγα της αγά-
πης και της προσφοράς σηματοδό-

τησε την έναρξη της 20ης Αμφικτιονίας 
των Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος. 
Ως διοργανωτές 

κεια την βοήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας, του 

4η
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