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Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Η Σ  Α Ι Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ
Διμηνιαία Έκδοση της ΠΟΣΕΑ

www.posea.gr - posea.gr@hotmail.com
Ιδιοκτησία: Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
Διεύθυνση Έκδοσης: Ολυμπιονίκη Χρήστου Μάντικα 7,

13671 Αχαρνές - Αττική
Τηλ. 210 2430560 Fax: 210 2410119 

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

Τηλ. εργ.: 27430 29008, τηλ. οικ.: 27430 23653, 
κιν.: 6944 843005
Συντακτική Επιτροπή: 

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας, Ελευθέριος Γ. Πολυκρέτης, 
Τσελεπής Αλέξανδρος, Ιωάννης Χ. Παπαχρόνης, 

Νικόπουλος Στυλιανός, Αθανασίου Βασίλειος, 
Δρούγγος Χρήστος, Γρούτσος Χρήστος

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας, Πρόεδρος

Ελευθέριος Γ. Πολυκρέτης, Α΄ Αντιπρόεδρος,
κιν.: 6944 224936

Τσελεπής Αλέξανδρος, Γενικός Γραμματέας,
κιν.: 6977 700469

Ιωάννης Χ. Παπαχρόνης, 
Ειδ. Γραμματέας, κιν.: 6946 044278

Νικόπουλος Στυλιανός, Ταμίας, κιν.: 6932 031454
Αθανασίου Βασίλειος, Αναπληρωτής Ταμίας,

κιν.: 6974 377194
Δρούγγος Χρήστος, Μέλος, κιν.: 6944 224864

Γρούτσος Χρήστος, Μέλος
κιν.: 6976 206099

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

είναι προσωπικές 
και την ευθύνη τους φέρει ο συντάκτης τους

Εκτύπωση: Paper Graph A.E.

Το γράμμα του εκδότη

Αγαπητοί μου,
Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 

που δεν επικοινωνήσαμε μέσω της Εφη-
μερίδας μας, ενώ αντιθέτως, με τα στε-
λέχη των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Συλλόγων μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Α. είχαμε 
πολλές συναντήσεις με την ευκαιρία 
των σημαντικών εκδηλώσεων της Ομο-
σπονδίας μας.  Όπως ήταν η εκδήλω-
ση για τα 20 χρόνια της Π.Ο.Σ.Ε.Α., το 
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, η Γενική μας 
Συνέλευση.  Πραγματοποιήθηκαν και 
οι αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας.  Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώ-
ην και νυν, έλαβαν το μήνυμα.  Ακούσα-
με και λάβαμε υπόψη μας τις ανησυχίες 
και προτάσεις σας.

Παρακολουθήσαμε με μεγάλη προ-
σοχή και καταγράψαμε τις απόψεις της 
Πολιτικής ηγεσίας, του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
των Εισηγητών, αλλά και τις παρεμβά-
σεις σας.  Κάποιοι ψάχνουν όλο αυτό το 
διάστημα να εκμεταλλευτούν την καλή 

Για ένα καλύτερο αύριο
μας πρόθεση για ένα καλύτερο ΑΥΡΙΟ.  
Προσπαθούν με φιλοφρονήσεις να κερδί-
σουν την καλή μας διάθεση.  Υποσχέσεις 
χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη λύση 
χρόνιων προβλημάτων. Θεωρώ πως εί-
μαστε, ίσως, η μοναδική Δευτεροβάθμια 
Εθελοντική Οργάνωση που έχει θέσεις, 
απόψεις, προτάσεις για ένα Εθνικό Σχεδι-
ασμό, που αφορά την Ανάπτυξη της Εθε-
λοντικής Αιμοδοσίας.  Μας ζητήθηκε από 
την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (Εταιρεία Κοινωνικής 
Ευθύνης) να συνεργαστούμε για την υλο-
ποίηση συγκεκριμένου σχεδίου για αυτό 
το σκοπό.  Ανταποκριθήκαμε ευχαρίστως.  
Μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ο Συντο-
νιστής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδι-
ασμού) να καταθέσουμε συγκεκριμένο 
υπόμνημα για τον ίδιο σκοπό. Ανταπο-
κριθήκαμε θετικά.  Ζητήσαμε τις απόψεις 
των μελών της Συμβουλευτικής και Επι-
στημονικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας 
μας.  Θεωρώ πως ανάλογη, αξιόπιστη και 
εφαρμόσιμη πρόταση δεν έχει κατατεθεί.

Είμαστε αποφασισμένοι, το Διοικητικό 
Συμβούλιο, οι Επιτροπές μας, τα Διοι-
κητικά Συμβούλια των Συλλόγων μας, οι 
συνεργαζόμενες οργανώσεις με την Ομο-
σπονδία μας, να συνεχίσουμε για την υλο-

ποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου, ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.

Θα συνεργαστούμε με ΟΛΟΥΣ.
Φτάνει όμως να μην επιχειρήσουν να 

παίξουν για άλλη μια φορά μαζί μας.
Υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Υπάρχουν ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που πραγματικά 

έχουν ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
Υπάρχουν ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ που νοιάζονται 

για τον Συνάνθρωπο.
Αρχίζουμε να κάνουμε πράξη τις δε-

σμεύσεις μας.  Τουλάχιστον όσον αφορά 
τις δικές μας δυνατότητες.  Με συμπα-
ραστάτες μας την ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ, Δήμους και Νομαρχίες όλης της 
χώρας, Περιφέρειες και Οργανισμούς, 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και 
το δικό μας μεράκι για Προσφορά.  Το 
ενδιαφέρον, τη συμπαράσταση και την 
ΑΓΑΠΗ που μας περιβάλλουν οι συνερ-
γάτες μας στους Συλλόγους και όλοι οι 
ΑΓΝΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ χωρίς 
κανένα είδους ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ θα την αξι-
οποιήσουμε και είμαι βέβαιος πως θα 
ξημερώσει ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ.

Με Αγάπη και Εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΑ

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας

Όποιος ενδιαφέρεται 

πραγματικά να στηρίξει 

ηθικά και υλικά 

την πρότασή μας για την 

ανάπτυξη της Εθελοντικής 

Προσφοράς Αίματος για 

ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ 

μπορεί να απευθυνθεί 

στην Ομοσπονδία μας.  

Σας Περιμένουμε να 

τρέξουμε μαζί

Eυχαριστούμε τους χορηγούς 
μας για το 3ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας και για την 

εκδήλωσή μας των 20 χρόνων 
συνεχούς δράσης 
και προσφοράς.

•  Υπουργείο Υγείας και 
 Κοινωνικής Αλληλεγγύης
•  Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αττικής
•  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
 Αθηνών - Πειραιώς
•  Νομαρχία Αθηνών
•  Δήμος Αθηναίων
•  ΔΥΠΕ Αττικής
•  Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
•  Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
 (Μέγαρο Παλαιάς Βουλής)
•  Νομαρχία Κορινθίας
•  Οργανισμός Απασχολήσεως 
 Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
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Το Σάββατο 12 Μαΐου 2007, και ώρα 19:00 μ.μ. μετά από πρό-
σκληση του πλειοψηφίσαντος, από τις αρχαιρεσίες της Γενικής 
Συνέλευσης της Π.Ο.Σ.Ε.Α., συμβούλου Πρωτόπαπα Χρήστου 
του Εμμανουήλ, συγκεντρώθηκαν στο Αμφιθέατρο «Αντώνης 
Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, οι εν-
νέα νεοεκλεγέντες σύμβουλοι για να συγκροτηθούν σε σώμα 
Δ.Σ. / Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο πλειοψηφών σύμβουλος ζήτησε προτάσεις για την θέση - 
Αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ..  Για τη θέση του Προέδρου 
του Δ.Σ. προτάθηκε και ΟΜΟΦΩΝΑ εξελέγη ο κ. Πρωτόπαπας 
Χρήστος του Σ.Ε.Α. Ξυλοκάστρου «Οι φίλοι της Ζωής».

Για τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου προτάθηκε και ΟΜΟΦΩΝΑ 
εξελέγη ο κ. Πολυκρέτης Ελευθέριος του Σ.Ε.Α. Καραμανδάνει-
ου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Ο Άγιος Στυλιανός».

Για τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου προτάθηκε και ΟΜΟΦΩ-
ΝΑ εξελέγη ο κ. Τσελεπής Αλέξανδρος του Σ.Ε.Α. Τερπνιωτών 
Θεσσαλονίκης.

Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα προτάθηκε και ΟΜΟΦΩ-
ΝΑ εξελέγη ο κ. Παπαχρόνης Ιωάννης του Σ.Ε.Α. Ξάνθης «Η 
Αγάπη».

Για τη θέση του Ταμία προτάθηκε και ΟΜΟΦΩΝΑ εξελέγη ο 
κ. Αθανασίου Βασίλειος του Σ.Ε.Α. & Οργάνων Σώματος Ελεού-
σας Ιωαννίνων.

Για τη θέση του Αναπληρωτή Ταμία προτάθηκε και ΟΜΟΦΩ-
ΝΑ εξελέγη ο κ. Πανταζώνας Απόστολος του Σ.Ε.Α. Επαρχίας 
Φαρσάλων.

Για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα προτάθηκε και ΟΜΟΦΩ-
ΝΑ εξελέγη ο κ. Νικόπουλος Στυλιανός του Σ.Ε.Α. & Δωρητών 
Οργάνων Σώματος Καβάλας «Στέλλα Μανώλα - Κούρτη».

Mέλη του Δ.Σ. εξελέγησαν οι κύριοι, Δρούγγος Χρήστος του 
Σ.Ε.Α Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης και Γρούτσος Χρήστος του 
Σ.Ε.Α. Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης

Άρα μετά από αυτές τις ψηφοφορίες, το Νεοσυσταθέν Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών – Π.Ο.Σ.Ε.Α. έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   : ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ   : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ : ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ   : ΔΡΟΥΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ   : ΓΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αμέσως μετά ο Νεοεκλεγής Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. ευχήθη-
κε σε όλους μας καλή θητεία και στη συνέχεια μας ενημέρωσε 
για τα τρέχοντα θέματα –  προγραμματισμένες εκδηλώσεις της 
Ομοσπονδίας μας.  Επίσης ορίστηκε ως τακτικό μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας ο Πρό-
εδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κύριος Πρωτόπαπας Χρήστος 
και ως αναπληρωματικό μέλος ορίστηκε ο Α’ Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. κύριος Πολυκρέτης Ελευθέριος. 

Πρωτόπαπας Χρήστος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Τηλ. 6944 843005

Πολυκρέτης Ελευθέριος
Α΄ Αντιπρόεδρος

Υπεύθυνος 
ενημέρωσης για Πρωτο-
βάθμια & Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
Τηλ. 6944 224936

Τσελεπής Αλέξανδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος

Υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων σε Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης & 
Εκδηλώσεων

Τηλ. 6977 700469

Παπαχρόνης Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας

Υπεύθυνος για θέματα 
Παγκόσμιας 

Οργάνωσης - FIODS.
Τηλ. 6946 044278

Νικόπουλος Στυλιανός
Ειδικός Γραμματέας
Υπεύθυνος για την 

Παγκόσμια οργάνωση 
Νέων & την Πανελλήνια 

Επιτροπή Νέων 
Εθελοντών Αιμοδοτών
Τηλ. 6932 031454

Αθανασίου Βασίλειος
Ταμίας Δ.Σ.

Τηλ. 6974 377194

Πανταζώνας Απόστολος
Αναπληρωτής Ταμίας
Τηλ. 6932 467896

Δρούγγος Χρήστος
Μέλος Δ.Σ.

Υπεύθυνος για Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, οικονομικά 
θέματα και για την υπό 

Ιδρυση Εταιρεία Αστικής 
Ευθύνης - Αξιοποίηση 

Προγραμμάτων.
Τηλ. 6944 224864

Γρούτσος Χρήστος
Υπεύθυνος ενημέρωσης 

σε Ανώτατα και 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα
Τηλ. 697 6206099

Το νέο Δ.Σ. τη
ς Π

Ο
ΣΕΑ
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμο-
δοτών γιόρτασε φέτος με μεγάλη επιτυχία τα 
20 χρόνια της προσφοράς της στην ελληνική 
κοινωνία με μία σειρά εκδηλώσεων.

Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2007 στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο (Μέγαρο Παλαιάς Βουλής) 
και ώρα 19.00 μ.μ., πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση 
«Είκοσι χρόνια Συνεχούς 
Δράσης και Προσφοράς» 
στην οποία παρουσιάστη-
κε οπτικοακουστικό υλικό 
της ιστορικής διαδρομής 
της ΠΟΣΕΑ, ενώ τιμήθηκαν 
εκπρόσωποι των Ιδρυτικών 
μελών της και προσωπικό-
τητες που στηρίζουν σημα-
ντικά όλα αυτά τα χρόνια 
την Ομοσπονδία μας.

Εισήγηση του Προέ-
δρου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών κ 
Πρωτόπαπα Χρήστου

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Αιδεσιμολογιότατοι, αξιότι-
μοι κύριοι εκπρόσωποι των 
κομμάτων, των γεωγραφι-
κών περιφερειών της χώρας, της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κύριοι εκπρόσω-
ποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κύριοι 
εκπρόσωποι του ιατρικού και παραϊατρικού 
προσωπικού των αιμοδοσιών, εθελοντές αι-
μοδότες και αιμοδότριες, κυρίες και κύριοι, 
εκ μέρους του Δ.Σ. θέλω να σας ευχαριστήσω 
για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωσή 
μας, για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια συνε-
χούς δράσης και προσφοράς της Ομοσπονδί-
ας και των μελών μας Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών της χώρας στην κοινωνία και τον 

άνθρωπο.
Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται για να 

τιμήσει τους σκαπανείς της εθελοντικής αι-
μοδοσίας στη χώρα μας, στα πρόσωπα των 
οποίων τιμούμε τους πρώτους συλλόγους που 
ιδρύθηκαν στη χώρα μας, τιμούμε όλους τους 
εθελοντές αιμοδότες. 

Αγαπημένα μας πρόσωπα, πολίτες που ξε-
χώρισαν, πολίτες που πριν το 1987 στις περι-
οχές τους άνοιγαν δρόμο για να διαβούν απο-
γοητευμένοι συνάνθρωποί μας, που κάποια 
στιγμή θα έφταναν εκεί επιτέλους που υπάρ-
χει το φως, η χαρά, η ελπίδα για να ζήσουν.

Τιμούμε αυτούς που το παράδειγμά τους 
θα ακολουθούσαν τα επόμενα χρόνια χιλιάδες 
Έλληνες πολίτες χαρίζοντας ζωή, ελπίδα και 
μια πιο ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή στους 
πάσχοντες συμπολίτες μας. Εμείς οι νεότε-
ροι τους παρακολουθούσαμε σε αυτή τη δι-
αδρομή με ενδιαφέρον αλλά και καχυποψία, 
προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε και να αντι-
ληφθούμε αν ήταν άγιοι, δηλαδή άνθρωποι με 
όλη τη σημασία της λέξεως ή κάποιοι φιλόδο-
ξοι νέοι ή κάποιοι που φορούσαν μάσκες για 
να εξυπηρετήσουν προσωπικά τους συμφέρο-
ντα ή προβολή. 

Περνούσαν τα χρόνια και διαπιστώναμε μέρα 
με την ημέρα πως έπρεπε να τους εμπιστευ-
τούμε, πως έπρεπε και εμείς να ακολουθήσου-

με το παράδειγμά τους και να ενταχθούμε στη 
μεγάλη οικογένεια της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Τα 9 ιδρυτικά μέλη έγιναν 15, 30, 50 και σή-
μερα είμαστε ευτυχείς που μέλη της Ομοσπον-
δίας μας είναι 93 Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδο-
τών σε όλη την χώρα με χιλιάδες εθελοντές αι-
μοδότες. Το 1986 ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» στην 
Πάτρα και πρώτος Πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας μας κ. Γεώργιος Σιμιγιάτος, πρωτοπόρος 
όπως πάντα μέχρι σήμερα κάλεσε στην Πάτρα 
όλους τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών 
που ήδη είχαν ιδρυθεί, συζήτησαν και αποφά-
σισαν να πραγματοποιούν αμφικτιονίες των 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών της χώρας.

Μια σημαντική και πρωτοποριακή ενέργεια 
που άρχισε να συσπειρώνει πολίτες ευαισθη-
τοποιημένους, πολίτες με ανεπτυγμένο το αί-
σθημα της εθελοντικής προσφοράς και του 
αλτρουισμού. 

Η δεύτερη πρωτοβουλία του ήταν να κα-
λέσει τους Προέδρους των 9 Συλλόγων Εθε-
λοντών Αιμοδοτών του νομού Μαγνησίας «Η 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», του νομού Ροδόπης, νομού 

Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ», νομού Αιτωλοακαρνανί-
ας, ανατολικής Αιγιαλείας «Ο ΔΕΣΜΟΣ», Ορε-
στιάδας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος «Ο ΚΑΛΟΣ 
ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ» και του νομού Καστοριάς, σε 
μια σύσκεψη στο Βόλο τον Μάιο του 1987 που 
σκοπό είχε την ίδρυση της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας μας.

Πολίτες σημαντικοί στην περιοχή τους, άν-
θρωποι που μπορούσαν να εμπνεύσουν και να 
συμπαρασύρουν σε αυτή την ευγενική ιδέα χι-
λιάδες συνανθρώπους μας όπως αποδείχθηκε 
τα αμέσως επόμενα χρόνια. Πολίτες που σε 
κάθε ευκαιρία που τους δινόταν τόνιζαν ότι η 
εθελοντική αιμοδοσία πρέπει να είναι χωρίς 
αμοιβές, χωρίς κανενός είδους ανταλλάγμα-
τα. 

Αυτούς τιμούμε σήμερα. Στα πρόσωπά τους 
τιμούμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες και 
όλες τις αιμοδότριες. Τιμούμε τον κάθε Έλλη-
να πολίτη, την κάθε Ελληνίδα για τη σημαντική 
προσφορά τους στην κοινωνία και τον άνθρω-
πο. 

Πέρασαν τόσα χρόνια καθημερινής προ-
σπάθειας, συνεργαστήκαμε όλοι προκειμένου 
να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία, εκπαι-
δευτικούς, τα ΜΜΕ, τους οργανισμούς, τους 
επιχειρηματίες, την εκκλησία και όλους όσους 
πιστεύαμε πως μπορούν να συμβάλουν ο κα-
θένας από τη δική του πλευρά και με το δικό 

του τρόπο, ώστε η χώρα 
μας να γίνει αυτάρκης από 
εθελοντικά προσφερόμενο 
αίμα.

Δεν ήταν εύκολο. Ήταν 
πολύ δύσκολο να φτάσου-
με στο σημερινό σημείο. 
Ψηφίστηκαν νόμοι που δεν 
εφαρμόστηκαν. Ψηφίστηκαν 
Υπουργικές Διατάξεις που 
δεν εφαρμόστηκαν. Η Ομο-
σπονδία μας πάντοτε είχε 
εκπρόσωπό της σε Επιτρο-
πές Αιμοδοσίας. Δυστυχώς 
σε Συμβούλιο και Επιτροπές 
που είτε δεν συνεδρίασαν 
ή αυτές οι Επιτροπές δεν 
εισακούστηκαν τις περισσό-
τερες φορές οι ιδέες και οι 
απόψεις που κάθε φορά κα-
τέθεταν στους αρμοδίους.

Οι ανάγκες για εθελοντική 
προσφορά αίματος διαρκώς 

αυξάνονταν. Διαρκείς και επίμονες προσπά-
θειες απ’ όλα τα Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας. Ο 
τελευταίος νόμος που αφορά την αναδιοργά-
νωση της αιμοδοσίας στη χώρα μας και εναρ-
μόνισε τις ευρωπαϊκές οδηγίες στην ελληνική 
νομοθεσία, ο 3402/2005 προέβλεπε και την 
ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. 

Άλλος ένας νέος νόμος που θεσμοθετημένα 
εκπρόσωπός μας βρίσκεται σε αυτό το Δ.Σ., 
ίδια αγωνία, ίδιοι προβληματισμοί, αλλά αυτή 
τη φορά είχαμε μια μεγάλη διαφορά. Τουλά-
χιστον αυτό το Δ.Σ. συνεδρίαζε, συνεχίζει να 
συνεδριάζει, αλλά και πάλι τα πράγματα δεν 
τρέχουν με το βαθμό που θα επιθυμούσαμε.

Παρόλα αυτά άλλαξαν αρκετά στο χώρο της 
αιμοδοσίας στη χώρας μας. Με την ανάληψη 
των καθηκόντων του νέου Υπουργού Υγείας κ. 
Αβραμόπουλου, δόθηκε μια νέα δυναμική στα 
θέματα που αφορούν την εθελοντική αιμοδο-
σία. Άρχισε να γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέ-
ρα του Εθελοντή Αιμοδότη με κεντρική εκδή-
λωση στο Ζάππειο και την προσφορά αίματος 
από τον Υπουργό κ. Αβραμόπουλο και τους 
Υφυπουργούς κ. κ. Γιαννόπουλο και Κωνστα-
ντόπουλο και δεκάδες εθελοντές αιμοδότες. 

PANHELLENIC FEDERATION OF VOLUNTARY BLOOD DONOR ASSOSIATIONS

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ)
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20
συνεχούς 
δράσης

& 
προσφοράς

20 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς
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Η παρουσία τους σε όλες τις εκδηλώσεις 
μας είναι χρήσιμες και ουσιαστικές. Η άμεση 
αντίδραση και η προκήρυξη του διαγωνισμού 
για τον μοριακό έλεγχο του προσφερόμενου 
αίματος με τη γνωστή σε όλους μας πλέον 
μέθοδο «ΜΑΤ» που θα εξασφαλίζει την ποι-
ότητα και την ασφάλεια στους δότες και λή-
πτες του προσφερόμενου αίματος.

Απ’ την αρχή συστήναμε ψυχραιμία, πολύ 
σωστές ενέργειες, για να αποφύγουμε τυχόν 
καθυστερήσεις ή τυχόν διαφορετικά αποτε-
λέσματα απ’ αυτά που επιθυμούμε, αναγνω-
ρίζοντας βέβαια τον πανικό των πολυμεταγ-
γιζόμενων λόγω των τραγικών συμβάντων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 100% ασφά-
λεια στην ποιότητα του αίματος θα έχουμε 
όταν το αίμα προσφέρεται μόνο από εθελο-
ντές μη αμειβόμενους αιμοδότες. 

Ελπίζουμε κύριε Υπουργέ ότι πλησι-
άζει η ώρα που θα έχουμε ένα θετικό 
αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπα-
θειών. Και με την ευκαιρία να ευχαρι-
στήσω τα μέλη της Διακομματικής Επι-
τροπής. Η Ομοσπονδία παρόλα αυτά 
δεν περίμενε απαθής και παρατηρητής 
όλων αυτών των θεμάτων. Αντιθέτως, 
κάθε χρόνο πραγματοποιεί την αμφι-
κτιονία των Συλλόγων Εθελοντών Αι-
μοδοτών.

Στην αμφικτιονία μπορούν να συμμε-
τάσχουν όλοι όσοι δραστηριοποιούνται 
στην εθελοντική αιμοδοσία. Δίνεται η 
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και 
να εκδίδουν ψήφισμα με προτάσεις 
το οποίο κάθε χρόνο κατατίθεται στον 
αρμόδιο Υπουργό. 

Απ’ το 2002 με πρωτοβουλία του 
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ξυ-
λοκάστρου και μετά από έγκριση του 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ξεκίνησε η 
Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Εθε-
λοντών Αιμοδοτών. Φέτος πραγματο-
ποιούμε την 5η, της οποίας η αφή της 
φλόγας θα γίνει στις 17 Αυγούστου 
στα Γιάννενα και θα τερματίσει στις 19 
Οκτωβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η λαμπαδηδρομία δίνει τη δυνατότη-
τα συμμετοχής σε όσους επιθυμούν να 
μεταφέρουν τη φλόγα της αγάπης χιλι-
άδες χιλιόμετρα περνώντας από πάρα 
πολλές πόλεις και χωριά της χώρας 
μας. Πραγματοποιούμε εκδηλώσεις οι 
οποίες σκοπό έχουν την ενημέρωση 
και την ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων 
των περιοχών αυτών για την εθελοντική αι-
μοδοσία και τη δωρεά οργάνων και ιστών. 

Η τρίτη εκδήλωσή μας που πραγματοποιεί-
ται κάθε χρόνο είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Συμμετέχουν επι-
στήμονες απ’ το χώρο της αιμοδοσίας, αλλά 
και άλλοι εισηγητές που μας ενημερώνουν 
για τους σωστούς τρόπους προσέλκυσης 
νέων εθελοντών αιμοδοτών και για θέματα 
που έχουν σχέση με την εθελοντική αιμοδο-
σία και ότι αφορά τον αιμοδότη και τον λή-
πτη του προσφερόμενου αίματος. 

Η Ομοσπονδία μας βάζει στόχους τους 
οποίους και προσπαθεί να υλοποιήσει. Κάθε 
χρόνο στη Γενική μας Συνέλευση προτείνου-
με τον τρόπο και τις μεθόδους που θα κινη-
θούμε το επόμενο διάστημα. Συμμετέχουμε 
στην Παγκόσμια Οργάνωση Οργανισμών 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας εκπροσωπώντας τη 
χώρα μας από το 1989.

Προχωρήσαμε στην τροποποίηση του κα-
ταστατικού μας τον Νοέμβριο του 2006 κά-
νοντάς το πιο σύγχρονο και θεσμοθετήσαμε 
όλες αυτές τις εκδηλώσεις που προανέφερα 
και προχωρήσαμε στη δημιουργία της Πα-
νελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αι-
μοδοτών. Ήδη έχουμε κάνει δύο ιδρυτικές 

συσκέψεις στην Κομοτηνή και στην Αθήνα 
με συμμετοχή περίπου 200 νέων εθελοντών 
αιμοδοτών ηλικίας 18 έως 28 ετών. Απαραί-
τητη βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζουν 
άριστα την αγγλική γλώσσα και προαιρετικά 
και άλλες και να είναι εθελοντές αιμοδότες. 

Ένας ακόμη στόχος τον οποίο επιδιώκου-
με είναι να μπορέσουμε να μετατρέψουμε 
τους αιμοδότες του συγγενικού και φιλικού 
περιβάλλοντος των ασθενών σε τακτικούς 
εθελοντές αιμοδότες. Όπως όλοι γνωρί-
ζουμε το 55% του συνολικού αίματος που 
προσφέρεται στη χώρα μας προέρχεται από 
φίλους και συγγενείς των ασθενών, ενώ απ’ 
τους εθελοντές αιμοδότες προσφέρεται πε-
ρίπου το 45%.

Επίσης κάτι άλλο που προσπαθούμε να πε-

τύχουμε είναι η κατάργηση όλων των αιμο-
δοτικών αδειών κύριε Υπουργέ και κ. Πρω-
τόπαπα. Είναι απαράδεκτο, δεν μας τιμά ως 
Έλληνες πολίτες να προσφέρουμε το αίμα 
μας που μας χαρίστηκε δωρεάν μαζί με την 
υγεία μας, αντί κάποιας αμοιβής, γιατί όταν 
μιλάμε για αιμοδοτικές άδειες, το θέλουμε 
δεν το θέλουμε, είναι αμοιβή.

Είμαστε υπέρ της κατάργησης όλων των 
αιμοδοτικών αδειών αρχής γενομένης από 
τους υπαλλήλους του Υπουργείου σας κύριε 
Υπουργέ, για να δώσουν το καλό παράδειγ-
μα.

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας 
θέλω να αναφερθώ και σε όλους αυτούς 
που στήριξαν την Ομοσπονδία μας όλα αυτά 
τα χρόνια για να πετύχουμε αυτά τα λίγα τα 
οποία έχουμε κατορθώσει και που χωρίς την 
ηθική αλλά και υλική υποστήριξη από κάποι-
ους, δεν θα μπορούσαν να γίνουν.

Είμαι υποχρεωμένος εκ μέρους του Δ.Σ. 
να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ήταν 
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ιδιαιτέρως τον τε-
λευταίο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης τον κ. Αβραμόπουλο, που απ’ τη 
στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του άνοι-
ξε την πόρτα του διάπλατα στη Ομοσπονδία 

μας και μπορούμε για οποιοδήποτε πρόβλη-
μα ή συνεργασία να βλέπουμε καθημερινά 
τον ίδιο ή τους συνεργάτες του.

Επιπλέον, η Ομοσπονδία έχει επιχορηγή-
σεις για όλες τις εκδηλώσεις και για τις λει-
τουργικές της δαπάνες. Και εδώ πρέπει πάλι 
να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό και τους 
συνεργάτες του. Απ’ την ανάληψη των κα-
θηκόντων του είναι αυτός που κηρύσσει την 
έναρξη των συνεδρίων μας ή οι συνεργάτες 
του Υφυπουργοί. 

Ευχαριστούμε τους Δημάρχους, Νομάρ-
χες, Περιφερειάρχες, που στηρίζουν ηθικά 
αλλά και οικονομικά την Ομοσπονδία μας. 
Εδώ πρέπει να κάνω και πάλι ιδιαίτερη ανα-
φορά στην Πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς κυρία Φώφη 

Γεννηματά, που όχι μόνο παρίσταται 
στα τελευταία συνέδριά μας, αλλά 
μας στηρίζει και οικονομικά.

Να ευχαριστήσω το Νομάρχη Κο-
ρινθίας ο οποίος είναι και τιμώμενο 
πρόσωπο στη σημερινή μας εκδή-
λωση και πρέπει να πούμε ότι χάριν 
του δικού του ενδιαφέροντος και της 
δικής του πρώτης οικονομικής συ-
μπαράστασης προς την Ομοσπονδία 
μας, ακολούθησαν και ακολουθούν 
αρκετοί Νομάρχες το παράδειγμά 
του σε όλη τη χώρα, τους οποίους 
πρέπει να ευχαριστήσουμε δημόσια. 

Τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης τον κ. Τάτση, το 
Νομάρχη Αχαΐας, το Νομάρχη Αρκα-
δίας, το Νομάρχη Αθηνών, το Νομάρ-
χη Λακωνίας και να ευχαριστήσω και 
όλους τους άλλους Νομάρχες που 
στηρίζουν τους τοπικούς Συλλόγους 
Εθελοντών Αιμοδοτών.

Τον Περιφερειάρχη νομού Αττικής 
που μας επιχορηγεί για τις εκδηλώ-
σεις τις οποίες πραγματοποιούμε 
αυτό το διάστημα και όλους τους 
Περιφερειάρχες οι οποίοι στηρίζουν 
τους τοπικούς Συλλόγους όταν διορ-
γανώνουν μεγάλες εκδηλώσεις της 
Ομοσπονδίας μας. 

Να ευχαριστήσω την πρώην Δήμαρ-
χο Αθηναίων κυρία Ντόρα Μπακογι-
άννη και σημερινή Υπουργό Εξωτερι-
κών. Επίσης το Δήμαρχο Αθηναίων κ. 
Κακλαμάνη για την παραχώρηση του 

συνεδριακού χώρου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
που θα πραγματοποιήσουμε το 3ο Πανελλή-
νιο Συνέδριό μας την Κυριακή. 

Να ευχαριστήσουμε το Διοικητή του ΟΑΕΔ 
κ. Βερναρδάκη για ό,τι έχει κάνει για την 
Ομοσπονδία μας μέχρι σήμερα. Να ευχα-
ριστήσουμε επίσης την ΟΠΑΠ Α.Ε. το μέγα 
χορηγό της Ομοσπονδίας μας και προσωπι-
κά τον Πρόεδρο κ. Κωστάκο. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. 
είναι αυτή η οποία είδε το πάθος μας, είδε 
το έργο μας και τη συνεισφορά μας στην κοι-
νωνία και τον άνθρωπο και είναι πάντα κοντά 
στους Συλλόγους μας και ιδιαιτέρως στην 
Ομοσπονδία. Ήταν και ο μοναδικός χορηγός 
της 4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας. 

Είναι επίσης η εταιρεία που τις τελευταίες 
μέρες έκανε παραγωγή ενός dvd με τον κ. 
Σάκη Ρουβά για την εθελοντική αιμοδοσία 
και τα μηνύματα που παίρνουμε απ’ όλη τη 
χώρα είναι καταπληκτικά. Και πιστεύουμε ότι 
τα αποτελέσματα της προβολής του θα είναι 
σημαντικά για την αύξηση της εθελοντικής 
αιμοδοσίας. 

Θέλω να ευχαριστήσω τις δεκάδες εταιρεί-
ες που βρίσκονται κοντά μας, την Εκκλησία 
και όλους όσους μας στηρίζουν. Να ευχαρι-
στήσω απ’ τα βάθη της καρδιάς μου όλους 
αυτούς που μπόρεσαν και χρηματοδότησαν 
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και επιχορήγησαν την Ομοσπονδία μας και 
τους Συλλόγους μας σε όλη τη χώρα. 

Να ευχαριστήσω τους χιλιάδες ανώνυμους 
συμπατριώτες μας που προσέφεραν έστω και 
1 € για να αγοράσουν ένα λαχνό απ’ τις λαχει-
οφόρους που πραγματοποιούμε. Να ευχαρι-
στήσω τις Οργανώσεις των Θαλασσαιμικών, 
Νεφροπαθών, Αιμορροφιλικών για την άριστη 
συνεργασία μας. 

Τέλος, να ευχαριστήσω τον απλό εθελοντή 
αιμοδότη και αιμοδότρια που χαρίζουν το 
πολυτιμότερό τους αγαθό που είναι το αίμα, 
που χαρίζουν με την προσφορά τους σε χιλι-
άδες βασανισμένους συνανθρώπους μας την 
ευτυχία για να ζήσουν και αυτοί το υπόλοιπο 
της ζωής τους χωρίς δάκρυα 
και πόνο.

Σας εύχομαι εκ μέρους του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας μας και όλων 
των στελεχών μας, να είσα-
στε πάντοτε καλά. Σας ευχα-
ριστούμε. 

Στην παραπάνω εκδή-
λωση παρευρέθηκαν οι 
κάτωθι:

•Υπουργός Υγείας & Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, κ 
Αβραμόπουλοs Δημήτριος,

•Υπεύθυνος Υγείας και 
Πρόνοιας του Κοινοβουλευ-
τικού Συμβουλίου του ΠΑ-
ΣΟΚ, κύριος Πρωτόπαπας 
Χρήστος,

•Μέλος της Πολιτικής 
Γραμματείας του Συνασπισμού, κύριος Τόλι-
ος Γιάννης

•Αναπληρωτής Νομάρχης Αθηνών, κύρι-
ος Καστρινάκης Γεώργιος, εκπρόσωπος της 
Υπερνομάρχη Αθηνών – Πειραιά, κυρίας Φώ-
φης Γεννηματά,

•Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
κυρία Έβερτ Αλεξία, εκπρόσωπος του Δη-
μάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη,

•Νομαρχιακός Σύμβουλος Βοιωτίας κύριος 
Αγγελόπουλος Λουκάς,

•Πρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Θαλασσαι-
μικών, κύριος Στουμπιάδης Ευάγγελος,

•Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της 

ΠΟΣΠΕΡΤ κύριος Κακαβούλης Σήφης και κύ-
ριος Κοντός Ιωάννης,

•Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης της ΟΠΑΠ Α.Ε., κυρία Τσελεκίδου Πα-
σχαλιά,

•Διοικητής Νοσοκομείου Λιβαδειάς, κυρία 
Μήτσου – Αγγελοπούλου Αριστέα,

•Τέως Διευθύντρια Αιμοδοσίας Γενικού 
Νοσοκομείου «Αγίου Ανδρέα» Πατρών, κυρία 
Σπηλιοτακάρα Άννα,

•Τέως Διευθύντρια Αιμοδοσίας Νοσοκομεί-
ου «Αμαλία Φλέμιγκ», κυρία Λουΐζου Καλλιό-
πη,

•Διευθυντής Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκο-
μείου Παίδων «Αγία Σοφία», ιατρός αιματολό-

γος, κύριος Σπανός Θεόδωρος,
•Διευθύντρια Αιμοδοσίας Νοσοκομείου 

Λάρισας, κυρία Σουλτούκη Μαρία,
•Ιατρός Κέντρου Υγείας Φαρσάλων και 

πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος, κύριος Ζα-
χαρής Οδυσσέας, 

•Αιδεσιμολογιώτατος Πατέρας Ευστάθιος 
Αρκαμούζης, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού,

•Αιδεσιμολογιώτατος Πατέρας Δελιμπαλ-
τάς Ιωάννης, εκπρόσωπος Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Κορίνθου,

•Αιδεσιμολογιώτατος Πατέρας Λιόρδος 
Σπυρίδων, Αρχιερατικός Επίτροπος Ι.Ν. Αγίου 

Βλασίου Ξυλοκάστρου Κορινθίας. 
•Εκπρόσωποι του Συλλόγου Προστασίας 

Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ), κυρία Πιτ-
ταδάκη Τζέννυ.

•Δημοσιογράφος και Διευθυντής του τηλε-
οπτικού σταθμού «Ηλέκτρα», κύριος Ναστου-
λης Γεώργιος.

Επίσης με την παρουσία τους μας τίμησαν 
εκπρόσωποι Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-
τών και του ιατρικού και παραϊατρικού προ-
σωπικού των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας όλης της 
χώρας.

Στην εκδήλωση αυτή τιμήθηκαν οι πρόεδροι 
των εννέα ιδρυτικών μελών, στα 
πρόσωπα των οποίων τιμήθηκαν 
οι κάτωθι Σύλλογοι:

Σ.Ε.Α. Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη», 
κύριος Μαυρίδης Ελευθέριος,

Σωματείο Εθελοντών Αιμοδο-
τών Ροδόπης, κύριος Δημητρα-
κόπουλος Δημήτριος,

Σ.Ε.Α. Αγρινίου, κύριος Αμπλι-
ανίτης Χρήστος,

Σ.Ε.Α. Ορεστιάδας, κυρία Βου-
ζινά Μαρία,

Σ.Ε.Α. Δυτικής & Στερεάς Ελ-
λάδας «Ο Καλός Σαμαρείτης», 
κύριος Παλαιολόγος Ζαφείρης,

Σ.Ε.Α. Ν. Αχαΐας «Ο Αιμοδό-
της», κύριος Σιμιγιάτος Γεώργι-
ος,

Σ.Ε.Α. Ν. Μαγνησίας «Η Αλλη-
λεγγύη», κύριος Πετρίδης Αντώ-
νιος,

Σ.Ε.Α. Καστοριάς, κύριος Στούμπος Δημή-
τριος

Σ.Ε.Α. Ανατολικής Αιγιαλείας «Ο Δεσμός», 
κύριος Ασημακόπουλος Σπυρίδων.

Καθώς και ο Νομάρχης Κορινθίας, κύριος 
Ταγαράς Νικόλαος, ο Πρόεδρος της ΟΠΑΠ 
Α.Ε., κύριος Κωστάκος Σωτήριος και ο Διευθυ-
ντής της ΕΡΑ Πάτρας, κύριος Αδαμόπουλος 
Ανδρέας για την ηθική και υλική υποστήριξη 
προς την Ομοσπονδία μας. Τις τιμητικές δι-
ακρίσεις απένειμε στους παρόντες ο Υπουρ-
γός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύ-
ριος Αβραμόπουλος Δημήτριος.

Αφιερωμένο στον Υπουργό Υγείας
Δεκάδες επιστολές στείλαμε στους αρμόδιους για να μας 

συμπαρασταθούν και να διαμεσολαβήσουν για την παράλογη 
κατάργηση της ατέλειας γραμματοσήμου (ειδικό τιμολόγιο ΕΛΤΑ) 
για την Εφημερίδα μας «Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» αλλά όπως 

λέγανε οι παλαιοί, «Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα».

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
πραγματοποίησε το Σάββατο 12 Μαΐου 2007 και ώρα 10.00 π.μ. την 
προγραμματισμένη Εκλογοαπολογιστική Γενική της Συνέλευση σε 
αίθουσα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός Απολογισμός
2. Οικονομικός Απολογισμός 
3. Έγκριση του Προϋπολογισμού 
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Προτάσεις Αντιπροσώπων.
6. Προτάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, 
πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΕΑ στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο «Αντώνη Τρίτση» και ώρα 16.00 μ.μ 
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3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντικής Αιμοδοσίας
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΙΟΥ 2007
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ»
Β. ΣΤΟΥΜΠΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδί-

ας Θαλασσαιμίας: Στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια 
θα έλεγα έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται κινήματα 
εθελοντισμού, με εξαίρεση ίσως την εθελοντική αιμο-
δοσία που έχει περισσότερα χρόνια στη χώρα μας δρα-
στηριότητας.

Βεβαίως η προσφορά αίματος ασφαλώς συγκαταλέ-
γεται στις δραστηριότητες μιας κοινωνίας που προσ-
δίδουν και προσδιορίζουν το πολιτισμικό επίπεδό της. 
Γενικώς νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι και το ακούμε κα-
θημερινά στα Μέσα Ενημέρωσης και βγαίνει και στις 
εφημερίδες ότι η Ελλάδα στην κατάταξη των περισσό-
τερων τουλάχιστον δράσεων, είναι σε χαμηλά επίπεδα, 
είναι χαμηλά στον πίνακα και στην εθελοντική αιμοδο-
σία και στην εθελοντική προσφορά αίματος, αλλά και 
σε όλους τους υπόλοιπους τομείς και στην ανάπτυξη 
οικολογικής συνείδησης.

Αν όμως η προσφορά αίματος προσδιορίζει το πολι-
τισμικό επίπεδο της κοινωνίας ταυτόχρονα είναι και η 
υπέρτατη έκφραση του εθελοντισμού. Υπάρχουν πάρα 
πολλά εθελοντικά κινήματα, υπάρχουν πολλές δραστη-
ριότητες μέσα σε μια κοινωνία που ασχολούνται με τον 
εθελοντισμό, αυτό βεβαίως είναι η υπέρτατη. Διότι προ-
άγει κάποια υψηλά ιδανικά όπως είναι ο αλτρουισμός, 
όπως είναι η ανιδιοτέλεια και πολλά άλλα. 

Χρειάζεται η συμβολή της πολιτείας σε δυο άξονες θα 
έλεγα. Πρώτον στον άξονα της παιδείας και της εκπαί-
δευσης διότι η εθελοντική αιμοδοσία όπως η ανάπτυξη 
συνείδησης άλλων παραμέτρων, είναι κυρίως ζήτημα 
παιδείας, είναι ζήτημα καλλιέργειας, κουλτούρας που 
ξεκινά από τα σχολεία από τη μικρή ηλικία. Και σε αυτό 
πρέπει η πολιτεία να δώσει μια μεγάλη έμφαση.

Ο δεύτερος άξονας που χρειάζεται ωστόσο η συμ-
βολή της πολιτείας είναι οι δομές των υπηρεσιών αι-
μοδοσίας. 

Όσο κι αν βελτιώσουμε την κουλτούρα για την καλλι-
έργεια των ανθρώπων και δημιουργήσουμε μια τεράστια 
εθελοντική συνείδηση, αν δεν υπάρχουν οι υποδομές 
να μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το εθελοντικό Κίνη-
μα των αιμοδοτών, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει τη μισή 
δουλειά. 

 «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - PERETSEN, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

του ΕΚΕΑ, Διευθύντρια του ΕΚΠΑ “Ηλίας Πολίτης”: Η 
αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΚΕΑ, σύμφωνα με το 
Ν.3402 είναι να συντονίζει, να εποπτεύει και να ελέγ-
χει διεξάγοντας τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις τη 
λειτουργία των Κέντρων αίματος των νοσοκομειακών 
υπηρεσιών αιμοδοσίας και του Εθνικού Κέντρου Παρα-
γώγων, σε ό,τι αφορά βέβαια τη διαδικασία της αιμοδο-
σίας και της εν γένει διαχείρισης του αίματος.

…Έτσι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καταρτίζει κα-
νονισμό αιμοδοσίας με κανόνες οι οποίοι οφείλουν να 
είναι απαρέγκλιτοι.

Θεσπίζει και εφαρμόζει σύστημα αιμο-επαγρύπνησης, 
είναι υπεύθυνο για τη διακίνηση του αίματος και των 
παραγώγων του εφόσον υπάρξει βέβαια εθνικό σύστη-
μα μηχανογράφησης, είναι υπεύθυνο για την ύπαρξη, 
διατήρηση και ανανέωση των αποθεμάτων του αίματος 
και των παραγώγων του και πρέπει να εξασφαλίζει κα-
τάλληλο και ενιαίο σύστημα ανίχνευσης κάθε μονάδας 
από τη λήψη της μέχρι τη μετάγγισή της στον ασθενή. 
Αυτό που αποκαλείται γενικότερα και διεθνώς «ιχνηλα-
σιμότητα».

Θεσπίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή και διατή-
ρηση τόσο συστήματος ποιότητας όσο και συστήματος 
εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, αυτό 
αφορά τις εξετάσεις που γίνονται στην αιμοδοσία. Οφεί-
λει να εξασφαλίσει βεβαίως μηχανισμούς προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των αιμοδοτών, σε συνεργασία 
με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Καθορίζει τον έλεγχο που πρέπει να γίνεται πριν από 
κάθε αιμοληψία στον αιμοδότη, στο αίμα και τα παρά-
γωγά του και φυσικά στο λήπτη μεριμνώντας για την 
εφαρμογή νέων εξετάσεων με βάση τις διεθνείς επι-
στημονικές εξελίξεις και βεβαίως οφείλει να διατηρεί 
αρχείο εθελοντών αιμοδοτών όλης της χώρας.

Μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνες είτε από μόνο 
του είτε σε συνεργασία όπως το Πανεπιστήμιο παρα-
δείγματος χάρη, με συγγενείς φορείς στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό και βέβαια διασφαλίζει την τήρηση των 
απαραίτητων εγγράφων στις υπηρεσίες αιμοδοσίας 
που το περιεχόμενό τους καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας.

Ποιοι είναι οι στόχοι. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 
οφείλει να θέτει όλες τις αρχές αιμοδοσίας και μεταγ-
γισιοθεραπείας. Ο στόχος του είναι να δημιουργήσει 
σύγχρονα κέντρα αίματος για τη μέγιστη δυνατή αξιο-
ποίηση του προσφερόμενου αίματος που αφορά δηλαδή 
στη συλλογή, την επεξεργασία και τον έλεγχο. 

Να αξιοποιήσει τα παράγωγα του πλάσματος με τη 
λειτουργία της ελληνικής μονάδας πλασματοποίησης, 
να μεταστρέψει τον αναγκαστικό σε τακτικό εθελοντή 
αιμοδότη, να προτυποποιήσει τις νοσοκομειακές υπη-
ρεσίες αιμοδοσίας για τη μέγιστη διασφάλιση της με-
τάγγισης αίματος. Να εφαρμόσει σύστημα αιμοεπαγρύ-
πνησης και άρτιο σύστημα διαχείρισης αίματος.

…Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας όπως γίνεται αντιλη-
πτό έχει ένα τεράστιο και πολύ δύσκολο έργο. 

 «ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ»
Κ. ΠΟΛΙΤΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια - Διευθύντρια 

Κέντρου Αιμοδοσίας Νοσοκομείου “Γεώργιος Γεννη-
ματάς”: Αγαπητοί φίλοι θα μιλήσω όχι για τη ΝΑΤ και την 
ασφάλεια του αίματος αλλά θα μιλήσω για την ασφάλεια 
του αίματος και τη ΝΑΤ και θα δείτε γιατί. 

..Η ασφάλεια του αίματος είναι ουσιαστικά συνώνυμο 
της μη μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων με τη με-
τάγγιση. Για όλα τα υπόλοιπα η διεθνής Κοινότητας της 
Ιατρικής των Μεταγγίσεων τα παραπέμπει στην ποιότη-
τα του αίματος. 

Έτσι, για την ασφάλεια θα πρέπει να ξεκινήσουμε 
από το γεγονός ότι αυτή σχετίζεται με τη δέσμευση 
των υγειονομικών Αρχών κάθε χώρας, που είναι υπο-
χρεωμένες να υποστηρίζουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας 
για την εκπλήρωση της επαρκούς οργάνωσης, της κα-
τάλληλης διαχείρισης των αποθεμάτων αίματος και των 
στόχων της διαμόρφωσης εθνικών πολιτικών ποιότητας 
και ασφάλειας.

Άλλος παράγοντας – κλειδί είναι η τακτική εθελοντική 
αιμοδοσία, η ασφαλής συλλογή αίματος, η επεξεργασία, 
ο εργαστηριακός έλεγχος του αίματος, η χρήση υψηλής 
ποιότητας αντιδραστηρίων διαλογής με αυξημένη ευαι-
σθησία για τους λοιμογόνους παράγοντες της ηπατίτιδα 
Β, της ηπατίτιδας C και του ιού του AIDS, η εφαρμογή 
προοπτικών μελετών ελέγχου και διάφορα πρότυπα 
εκτίμησης του υπολειπομένου κινδύνου μετάδοσης των 
λοιμώξεων με το αίμα.

Πόσο ασφαλή και κατάλληλης ποιότητας τα προς 
μετάγγιση προϊόντα αίματος; Από τα δεδομένα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ολοφάνερο ότι 
στις ανεπτυγμένες χώρες τα επιδημιολογικά δεδομέ-
να για τους λοιμογόνους και τους άλλους κινδύνους 
–γιατί υπάρχουν κι άλλοι κίνδυνοι- που σχετίζονται με 
τη μετάγγιση, φανερώνουν ότι όντως το αίμα σήμερα 
είναι ασφαλέστερο από ποτέ. Γιατί έχουν γίνει και πάρα 
πολλές πρόοδοι στην αιμοδοσία και φυσικά και στην 
Ελλάδα έχουν γίνει εξαιρετικές πρόοδοι τις τελευταίες 
δεκαετίες.

Όμως οι κίνδυνοι της μετάγγισης είναι υπαρκτοί για 
το λήπτη και γι’ αυτό τον λόγο καταβάλλεται κάθε προ-
σπάθεια για τον περιορισμό και τη λήψη τους. Μια ακό-
μη επιδημιολογική παρατήρηση: τα τελευταία 30 χρόνια 
εμφανίζονται ανά διετία περίπου μια νέα απειλή για τη 
δημόσια υγεία και την αιμοδοσία: μια ολόκληρη σειρά 

από νέους ιογενείς και άλλους παράγοντες, που προ-
καλούν νόσους και αυτή η αναγνώριση των πραγματικών 
ή των δυνητικών ιογενών απειλών για τη μετάγγιση αί-
ματος, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο της αιμοδοσίας.

Οι υποχρεωτικές δοκιμασίες διαλογής αναφέρονται 
στο αντιγόνο της επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β 
που άρχισε και ελέγχεται στην αιμοδοσία στην Ελλάδα 
από το 1970, το αντίστοιχα του ιού του AIDS από το 
Σεπτέμβριο του 1985 άρχισε αυτός ο έλεγχος, το ’92 
μπήκε και στην Ελλάδα ο έλεγχος του αντισώματος του 
αντιγόνου της ηπατίτιδας C, αργότερα κι ένας ρετροϊ-
ός που ακούει στο όνομα HTV και από παλιά η σύφιλη. 
Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι δείκτες που κατά καιρούς η 
αιμοδοσία τους ελέγχει όπου απαιτείται. 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αλγόριθμοι εργαστη-
ριακοί για να ξέρουν οι αιμοδοσίες πως ελέγχουν, τι 
κάνουν και πως επιβεβαιώνουν τα αρχικώς θετικά τους 
αποτελέσματα ούτως ώστε να ξέρουμε ότι αυτά είναι 
θετικά, εκείνα είναι αρνητικά ή ενδεχομένως υπάρχει 
και μια μικρή γκρίζα ζώνη που αναφέρεται σε κάποια 
απροσδιόριστα αποτελέσματα.

Ένα τελευταίο όπλο είναι ο έλεγχος του αίματος με 
τις μοριακές τεχνικές. Εκτός από αυτόν υπάρχει πάντο-
τε ο ποιοτικός έλεγχος εσωτερικός και εξωτερικός που 
διέπεται από ειδικούς κανονισμούς και ένα μέτρο οργα-
νωτικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και τον αναφέ-
ρει ο Νόμος 3402 και είναι η διαπίστευση όχι μόνο των 
εργαστηρίων των υπηρεσιών αιμοδοσίας που πρέπει να 
κάνουν ένα έλεγχο, αλλά και επιθεωρήσεις κλπ.

Εδώ θα ήθελα να σας δείξω μερικά στοιχεία για το 
ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΝΑΤ. Γενικά θα πρέπει 
να σας πω ότι το ορολογικά σιωπηλό παράθυρο για τον 
ιό του AIDS μειώνεται κατά 50%. Το έχουμε βάλει σε 
ημέρες, αν με τους ορολογικούς ελέγχους η διάρκεια 
του παραθύρου φτάνει 20 με 22 ημέρες, με τη ΝΑΤ μι-
λάτε για 8 έως 11 ημέρες, για τον ιό της ηπατίτιδας C η 
μείωση του παραθύρου είναι κατά 75% και για τον ιό της 
ηπατίτιδας Β είναι κατά 42%. Είναι εμφανές το όφελος.

Στην Ελλάδα με πρωτοβουλία τριών κέντρων είχε ξε-
κινήσει ο έλεγχος της ΝΑΤ σε μονήρης αιμοδοσίες στην 
κάθε μία χωριστά, αρχικά για δυο μαζί λοιμώξεις τον ιό 
της ηπατίτιδας C και του AIDS από τις αρχές του 2003. 
Προχώρησαν στο μεταξύ το 2004 και δειλά – δειλά και 
με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες κι άλλες αιμοδοσίες 
αλλά όχι όμως πολλές.

Αυτή τη στιγμή περίπου 50% του συνολικού αίματος 
ελέγχεται σε μονήρεις αιμοδοσίες, αυτό σημαίνει στην 
κάθε μία μονάδα χωριστά για τους τρεις αυτούς ιούς.

δεν θα μηδενίσει η ΝΑΤ αγαπητοί φίλοι το πρόβλημα 
της ασφάλειας του αίματος. Η ΝΑΤ είναι ένα μέτρο. Εί-
ναι λάθος να δίνουμε τόση υπερβολική έμφαση.

 «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ»
Α. ΜΑΝΙΑΤΗ, Ομότιμη Καθηγήτρια Αιματολογίας - 

Αιμοδοσίας, Διευθύντρια Αιματολογίας Νοσοκομείου 
“Ερρίκος Ντυνάν”: Να πω ότι είχα δώσει σαν υπότιτλο 
της ομιλίας μου «Φαντασία, στόχοι και οργάνωση», θε-
ωρώ ότι αυτοί είναι οι τρεις άξονες στους οποίους θα 
πρέπει να κινηθεί η προσπάθειά μας, η δραστηριότητα 
γύρω στην προσέλκυση των εθελοντών αιμοδοτών και 
για μεν τη φαντασία την έχετε και συγχαρητήρια για 
όλες τις προσπάθειες που κάνετε και για να διαμορφώ-
σετε διάφορα πόστερς και τρόπους για να προσελκύσε-
τε το ενδιαφέρον των αιμοδοτών.

Οι στόχοι και η οργάνωση θα έπρεπε να είναι πε-
ρισσότερο ρόλος της πολιτείας. Η πολιτεία σε αυτό 
υστερεί πάρα πολύ. Ας δούμε όμως τι μπορούμε να 
κάνουμε. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έδωσε αυτή 
την εντολή: είπε ότι η ασφάλεια του αίματος στηρίζεται 
κυρίως στην εθελοντική προσφορά αίματος, εντούτοις 
συγγενείς και δότες αντικατάστασης που συνδέονται 
με υψηλότερη συχνότητα μεταδοτικών νόσων, εξακο-
λουθούν να προσφέρουν πάνω από 50% του αίματος σε 
αναπτυσσόμενες χώρες.
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Έτσι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έδωσε κάποιες 
οδηγίες. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε το ποσοστό 
των αιμοδοτών αντικατάστασης όπως τους λέμε, χρειά-
ζεται ένα εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την προ-
σέλκυση και διατήρηση των αιμοδοτών. Τονίζω τη λέξη 
«εθνικό».

Χρειάζεται να υπάρχει ένας υπεύθυνος για το εθνικό 
αυτό πρόγραμμα. Με στόχο την κινητοποίηση την εκπαί-
δευση την προσέλκυση και τη διατήρηση. Χρειάζεται η 
ανάπτυξη συνεργασίας με Μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις οι οποίες να μας μάθουν πως λειτουργεί ο εθε-
λοντισμός.

Χρειάζεται δημιουργία και διατήρηση εθνικού Αρχείου 
εθελοντών αιμοδοτών. Δεν έχει η Ελλάδα εθνικό Αρχείο 
εθελοντών αιμοδοτών. Χρειάζεται βέβαια παρακολούθη-
ση και αξιολόγηση του όλου προγράμματος. 

Να πούμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται τόσο αίμα κάθε 
χρόνο και αφού βάλουμε αυτούς τους στόχους, χρειάζε-
ται να έχουμε εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Δεν αρκεί 
να βάζουμε ένα στόχο. Πρέπει στο τέλος του χρόνου να 
μπορούμε να εκτιμήσουμε αν αυτός ο στόχος επετεύ-
χθη.

Στόχος προσέλκυσης πρέπει να είναι οι νέοι και οι 
γυναίκες. Επίσης οι γυναίκες όταν αρχίσουν να δίνουν 
αίμα είναι πιο τακτικές αιμοδότριες, είναι πιο συνεπείς 
στην επανάληψη. 

Η εκπαίδευση. Πως θα πάρουν την εκπαίδευση αν δεν 
υπάρξει μια ομάδα πλήρως απασχόλησης που να ασχο-
ληθεί, να διαμορφώσει προγράμματα εκπαίδευσης και να 
στοχεύσει σε όλες τις ομάδες που χρειάζονται. 

Τακτική επικοινωνία με μηνύματα. Μας λένε οι αι-
μοδοσίες οι καημένες δεν έχουν χρήματα να στείλουν 
επιστολές, εν πάση περιπτώσει κι αυτές που στέλνουμε 
είναι ξερές, δεν βάζουμε λίγη φαντασία, δεν φτιάχνουμε 
ένα σενάριο που να συγκινήσει τον αιμοδότη όταν πάρει 
αυτή την επιστολή για να έρθει να ξαναδώσει.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Όλοι κάνουμε 
προσπάθειες αλλά δεν κοιτάμε στο τέλος του χρόνου 
να δούμε φτάσαμε το στόχο μας; Αν δεν τον φτάσαμε, τι 
πρέπει να κάνουμε για να πάμε καλύτερα την επόμενη 
χρονιά; 

«ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ»
Ν. ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ, συντονιστής της καμπάνιας των 

800 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για το Σύνταγμα: 
Εμείς είπαμε ότι ο πυρήνας του προβλήματος βρίσκεται 
στο Σύνταγμα. Εκεί. Πρέπει να χτυπήσουμε στο Σύνταγ-
μα. Εάν μπει στο Σύνταγμα μια διάταξη η οποία να λέει 
«Αναγνωρίζεται και αναβαθμίζεται ο ρόλος των Οργανώ-
σεων της κοινωνίας των πολιτών», θα πετύχει και αυτό 
ήταν το αίτημά μας.

…Και έχουμε αυτή τη στιγμή ότι τα 3 Κόμματα που 
κατέθεσαν τροποποιήσεις –γιατί το ΚΚΕ δεν κατέθεσε- 
αρχίζω με σειρά: η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο 
Συνασπισμός, ενστερνίστηκαν το αίτημά μας και αποδέ-
χτηκαν το ότι θα πρέπει να υπάρξει στο Σύνταγμα μια δι-
άταξη, η οποία θα αναβαθμίζει το ρόλο των Οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών. Καλή ώρα δηλαδή τις εθελο-

ντικές Οργανώσεις αιμοδοσίας και όλες τις άλλες.
..η συνταγματική αναθεώρηση όπως ξέρετε γίνεται 

σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι σε αυτή τη Βουλή 
που διανύουμε τώρα όπου ανοίγει το άρθρο ή ανοίγει 
το θέμα. Δηλαδή πρέπει να ανοίξει το θέμα ή να ανοίξει 
το άρθρο και στην επόμενη Βουλή με ψήφους 180 από 
τους 300 διατυπώνεται η διάταξη. Αλλά πρέπει να έχει 
ανοίξει ή το θέμα ή το άρθρο.

Ψηφίστηκαν και τα άρθρα που θέλαμε, δηλαδή μπο-
ρούμε να διαλέξουμε –όχι εμείς δηλαδή, η Βουλή να 
διαλέξει- αλλά άνοιξε και το θέμα. Το ψήφισε η πλει-
οψηφία της Νέας Δημοκρατίας μόνο, το ψήφισε και ο 
Συνασπισμός, όπως ξέρετε το ΠΑΣΟΚ είχε αποχωρήσει, 
άρα υπάρχει μια ισχυρότατη τάση που όχι 180 θα πάρει 
στην άλλη Βουλή, αλλά θα πάρει 250 – 280 ψήφους. Κα-
ταλαβαίνετε δηλαδή ότι πάμε για μια αναθεώρηση που 
θα ανατρέψει τα πάντα, θα ανοίξει τους ασκούς του Αι-
όλου.

Αλλά προσέξτε, έχουμε δύναμη για συγκεκριμένα 
πράγματα. Δηλαδή άμα θέλουμε να καταργήσουμε ένα 
νόμο, το μόνο εύκολο. Δεν περνάει με τίποτε. Αλλά μέ-
χρι εκεί. Όχι να παίξουμε εμείς το ρόλο του να προτεί-
νουμε, του να είμαστε θεσμικοί παράγοντες. Καμία μη 
Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα δεν έχει γνώμη. 
Καμία. Είμαστε όλοι πανάσχετοι.

Τι θα κάνουμε τώρα που γίναμε θεσμικοί συντελεστές 
του πολιτεύματος; Προσέξτε, Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις θα είμαστε πάντα, μη κρατικές θα είμαστε πάντα. 
Άλλο ο θεσμικός ρόλος που θα παίξουμε και άλλο το μη 
κρατικός.

…Το αίτημα ήταν να έχουμε ένα θεσμικό όργανο από 
σήμερα μέχρι το 2014, που θα είναι όργανο διαρκούς 
διαβούλευσης δηλαδή …μια πρόταση.

Εγώ θα ήθελα να ζητήσουμε όλοι μαζί βεβαίως, αλλά 
ο Χρήστος ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και εσείς ως 
μέλη της Ομοσπονδίας, να επιβάλλουμε τη συγκρότηση 
ενός εθνικού σχεδίου για την αιμοδοσία, που θα προ-
βλέπει την κάλυψη των αναγκών στο 100% με 90% (δεν 
ξέρω πόσο θα είναι, εσείς θα το πείτε) κάλυψη από εθε-
λοντές αιμοδότες και ότι εγγυητής και 

…το Υπουργείο Υγείας κάνει ένα Οργανισμό που λέγε-
ται «Κοινωνία εθελοντών» για να πιστοποιεί τις Οργανώ-
σεις που θα συνεργάζονται μαζί του,  που κι αυτό εμείς 
το δεχόμαστε ευχαρίστως. Το κείμενο που μας είχε δώ-
σει είχε αρκετές αδυναμίες, θα έλεγα ότι 
διαφωνούσαμε σε πάρα πολλά πράγματα, 
προς τιμή τους όλες τις διόρθωσαν. Δη-
λαδή πρώτη φορά είδαμε νομοσχέδιο που 
από τα 50 σημεία τα 30 διαφωνούσαμε. 
Εξαφανίστηκαν και τα δέχτηκαν. 

 «ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ»
Παραλαβή τιμητικής διάκρισης
Ε. ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗΣ: Είναι μεγάλη η χαρά 

και η τιμή για μας που ο Σύλλογος μας, 
ένας μικρός Σύλλογος από μια μικρή ακρι-
τική πόλη ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι 
δημιούργησαν αυτή τη μεγάλη Ομοσπονδία 

μας, με όλο το αυτό το μεγάλο έργο που παράγει.

Παραλαβή τιμητικής διάκρισης
Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ: 
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κατά τη δική μου 

άποψη είναι η τελευταία ελπίδα του πολιτισμένου κόσμου 
για να μπορέσουμε να περάσουμε όποιο μήνυμα πρέπει 
να περάσουμε και να γίνει ο κόσμος πιο ανθρώπινος. 
Ένας κόσμος, που όπως ξέρετε κι εσείς έχει φτάσει πια 
στο χείλος του γκρεμού. 

Παραλαβή τιμητικής διάκρισης
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 3ου ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ:
Μέχρι τώρα όλοι γνώριζαν την προσφορά μας αλλά 

σχεδόν κανένας δεν μας στήριξε ηθικά. Το κάνατε εσείς 
σήμερα. Οι μόνοι συμπαραστάτες μας όλα αυτά τα χρό-
νια ήταν οι καθηγητές μας και ο διευθυντής του σχολεί-
ου, οι οποίοι χωρίς να φείδονται κόπων μας έδωσαν ό,τι 
περισσότερο μπορούσαν.

Τελειώνοντας θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνε-
χίσουμε με το ίδιο ενδιαφέρον την προσπάθεια και με τη 
δική σας ηθική στήριξη την επόμενη φορά οι επιδόσεις 
μας θα είναι πολύ καλύτερες. 

Παραλαβή τιμητικής διάκρισης
Γ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ: 
…να μην ξεχνάμε ότι ένας άνθρωπος όταν παίρνει, 

γεμίζουν τα χέρια του. Αλλά όταν δίνει, γεμίζει η ψυχή 
του. Σας ευχαριστώ.

Παραλαβή τιμητικής διάκρισης
Γ. ΜΠΙΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ομο-

σπονδία και τον Πρόεδρο τον κ. Χρήστο Πρωτόπαπα. 
Δεν έχω πολλά λόγια να πω, θα ήθελα κι εγώ εφόσον 
πλέον με χρεώνουν με αυτή τους την κίνηση να με θεω-
ρούν όντως μέλος της ομάδας της ΠΟΣΕΑ. 

Παραλαβή τιμητικής διάκρισης
Β. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα μεταφέρω απλώς μερικούς στί-

χους από το εξαιρετικό ποίημα του Σεφέρη «Οι Άγγελοι 
είναι λευκοί»: «Δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε, 
πρέπει να σκορπίσουμε το αίμα μας στους οκτώ ανέμους 
γιατί το θαύμα δεν υπάρχει πουθενά, αλλά  κυκλοφορεί 
μέσα στις φλέβες των ανθρώπων».

Ε. ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗΣ, Πρόε-
δρος του ΣΕΑ Ορεστιάδας

Ν. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Διοικητής Νοσοκομείου 
“Άγιος Ανδρέας”

Εκπρόσωποι 3ου ΤΕΕ Πάτρας
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Παραλαβή τιμητικής διάκρισης
Ν. ΚΟΤΣΩΝΗΣ: Εγώ ευχαριστώ τον ανώνυμο εθελοντή 

– αιμοδότη πρωτίστως, όλους εσάς που προσπαθείτε να 
οργανώσετε και να αυξήσετε αυτό που λέγεται εθελο-
ντική αιμοδοσία και βεβαίως να ευχαριστήσω και τους 
Συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών που συνεργάζονται με 
το Κέντρο Αιμοδοσίας του «ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» 

Παραλαβή τιμητικής διάκρισης
Ν. ΑΤΖΙΝΑΣ: 
Είστε άξιοι συγχαρητηρίων και το μόνο που μπορούμε 

εμείς να πούμε σε εσάς είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ γι-
ατί εγώ πραγματικά που έχω παρακολουθήσει αρκετές 
εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας σας, έχω ζήσει από κοντά 
αυτή την υπερπροσπάθεια που κάνετε, για να βοηθήσετε 
και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Ένα μεγά-
λο ευχαριστώ.

 «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ»
Σ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλώντας εξ ονόματος της ΠΕΝΕΑ 

του σπλάχνου δηλαδή της ΠΟΣΕΑ που γεννήθηκε μέσα 
από την Ομοσπονδία και τους Συλλόγους μας, μπορώ να 
πω ότι είμαστε στα πρώτα βήματα, είμαστε στη γέννηση 
και τα πρώτα βήματά μας και αυτό τα λέει όλα.

Αισθανόμαστε βαριά ευθύνη και απέναντι σε εσάς και 
απέναντι στους ίδιους τους Συλλόγους μας και πάνω 
από όλα στην ίδια την ελληνική κοινωνία τις ανάγκες της 
οποίας πρέπει να αφουγκραστούμε με όλες τις αισθή-
σεις μας και να προσπαθήσουμε με την ιδιοσυγκρασία 
μας και τις δυνατότητές μας να φροντίσουμε όσο καλύ-
τερα μπροστά, με όσους τρόπους μπορούμε να βρούμε.

Σκοπός μας άλλωστε δεν είναι άλλος από το να παρα-
κινήσουμε τους νέους να γίνουν πιο δραστήριοι στο χώρο 
της εθελοντικής αιμοδοσίας και όσο πιο δημιουργικοί γί-
νεται και αποτελεσματικοί σε σχέση με την προσέλκυση 
άλλων νέων στην εθελοντική αιμοδοσία, γιατί όπως όλοι 
ξέρουμε η εθελοντική αιμοδοσία στηρίζεται στους νέους 
και τώρα πλέον και με τη σύσταση της ΠΕΝΕΑ επενδύει 
και σε αυτούς.

Για εμένα δεν έχει σημασία ούτε το ίδιο το σήμα, αλλά 
για να είμαι ειλικρινής σημασία έχει η διαδικασία που το 
ανέδειξε και αυτό που συμβολίζει: τη συνεργασία δηλαδή 
των νέων της ΠΕΝΕΑ για τη διαμόρφωση των συνθηκών 
ώστε η προσέλευση των νέων ανθρώπων στην εθελοντι-
κή αιμοδοσία να γίνει θεαματική, αυτός είναι ο σκοπός 
της ΠΕΝΕΑ και αυτή είναι η ενέργεια που θέλουμε να 
βάλουμε σε κίνηση μέσα στην ΠΕΝΕΑ: το πάθος, η δη-
μιουργικότητα και η εναλλακτική οπτική που μπορούν να 
μας δώσουν νέα παιδιά.

Πραγματοποιήσαμε δυο συναντήσεις νέων όπου είχα-
με την ευκαιρία να διατηρήσουμε και να μεταδώσουμε 
στους συμμετέχοντες ένα momentum το είχαμε αποκτή-
σει κάποιοι από εμάς με τη συμμετοχή μας στο προηγού-

μενο στο 6ο παγκόσμιο Συνέδριο νέων στην Τυνησία με 
τις επαφές και τις συνεργασίες που είχαμε εκεί.

Όσον αφορά τη συνεργασία και τη σχέση μας με την 
ΠΟΣΕΑ, πέρα από το γεγονός ότι η ΠΕΝΕΑ αποτελεί 
πρωτοβουλία και μέρος της ΠΟΣΕΑ με χαρά διαπιστώ-
σαμε από νωρίς πως το Συμβούλιο της ΠΟΣΕΑ σε όλες 
τις βάσεις της εξέλιξης της ΠΕΝΕΑ δείχνει ενεργό ενδι-
αφέρον για τις εξελίξεις μας και τα αποτελέσματα των 
επαφών μας, ζητώντας συχνά ενημέρωση ενώ και για τις 
ανάγκες μας και τις υλικές και τις μη υλικές για τεχνικά 
μέσα ή για διαδικαστικά θέματα κλπ., προνοεί να τις κα-
λύψει πολλές φορές πριν καν εμφανιστούν. 

Η ΠΟΣΕΑ έχει πάρει στους ώμους της το βαρύ έργο 
αυτής της διοργάνωσης, καθώς φυσικά έχει πολύ περισ-
σότερα μέσα από την ΠΕΝΕΑ. Σε κάθε περίπτωση είμα-
στε πεπεισμένοι πως θα είναι μια ζηλευτή εμπειρία και 
για όσους θα έχουν την τύχη να επισκεφθούν τη χώρα 
μας με αυτή την ευκαιρία το Συνέδριο, αλλά και για μας 
διοργανωτές, μια ευκαιρία, που θα κοιτάξουμε να αξιο-
ποιήσουμε αργότερα όσο το δυνατό καλύτερα.

Η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη και όπως 
κάθε αρχή είναι γεμάτη δυσκολίες. Φυσικά το ξέραμε 
αυτό και προτιμάμε σε κάθε δυσκολία να βλέπουμε μια 
πρόκληση. Μια πρόκληση σε σχέση με τους εαυτούς μας 
και το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και σε σχέση με 
εσάς που μας τιμήσατε και μας εμπιστεύεστε. Ελπίζουμε 
απλά να μην σας απογοητεύσουμε και να αποφασίσετε 
στο τέλος ότι άξιζε αυτή τη απόφαση που πήρατε για την 
εμπιστοσύνη που μας δείξατε. 

«5η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ»
Ν. ΤΖΙΜΑΣ: 17 Αυγούστου θα γίνει η αφή της φλόγας 

στα Γιάννενα. στις 23 είναι το παγκόσμιο Συνέδριο των 
νέων. Στις 18 Αυγούστου θα μεταφερθεί η φλόγα στο 
Ξυλόκαστρο, στις 23 Αυγούστου στο Λουτράκι που θα 
γίνει το παγκόσμιο Συνέδριο των νέων. 

Μετά θα σταματήσουμε για ένα μήνα περίπου μετά 
από συνεννόηση που είχαμε και με το Διοικητικό Συμ-
βούλιο γιατί Λαμπαδηδρομία μέσα στο κατακαλόκαιρο 
με τα σχολεία κλειστά, δεν πιστεύω ότι νοείται. Οπότε 
ξεκινάμε κατά τις 20 Σεπτεμβρίου με τα σχολεία ανοιχτά, 
εγώ έτσι το προτείνω μια και έγινε λόγος για το φυλλάδιο 
αυτό που έχει βγει για τα σχολεία, νομίζω ότι μπορούμε 
να το αξιοποιήσουμε, να το βγάλουμε σε πολλά αντίτυ-
πα και είναι μια ευκαιρία να μπούμε στα σχολεία και να 
συμμετέχουν. 

Εμείς στα Γιάννενα έχουμε κάνει έτσι τη Λαμπαδηδρο-
μία με επιτυχία τα προηγούμενα 4 χρόνια με τα σχολεία 
και είχαμε αρκετά μεγάλη επιτυχία.

 «21η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ»
Χ. ΓΡΟΥΤΣΟΣ: Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η 

Αμφικτιονία θα γίνει από 19 έως 21 Οκτωβρίου στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι η 
Αμφικτιονία αυτή έχει  μια ιδιαίτερη υφή: γίνεται από Συλ-
λόγους οι οποίοι είναι μικροί και οι Σύλλογοι που είναι 
μικροί θα πρέπει να πάρουν θάρρος για να συνεχίσουν 
να κάνουν μεγάλα πράγματα.

Δυο από τους πέντε Συλλόγους που συμμετέχουμε 
στην Οργανωτική Επιτροπή της Αμφικτιονίας είναι φοι-
τητικοί. Πιστεύω και όλοι πιστεύετε ότι θα δείτε στο 
Ηράκλειο ότι η φιλοξενία των φοιτητών και των Κρητών 
θα είναι καλύτερη από κάθε άλλη, χωρίς με αυτό φυσικά 
να λέω ότι οι προηγούμενοι Αμφικτίονες δεν ήταν καλοί. 
Εμείς απλά προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο να ανεβά-
σουμε τον πήχη.

Η φλόγα του εθελοντή αιμοδότη για πρώτη φορά θα 
γίνει μια τεράστια προσπάθεια με τη Λαμπαδηδρομία να 
καλύψει όλη την Ελλάδα. Εμείς ως Οργανωτική Επιτροπή 
της Αμφικτιονίας έχουμε ζητήσει από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ομοσπονδίας και έχουμε δεσμευτεί ότι παίρ-
νουμε τη φλόγα του εθελοντή αιμοδότη 15 μέρες πριν 
την Αμφικτιονία Πρόεδρε, για να μπορούμε να γυρίσουμε 
όλη την Κρήτη, όλα τα χωριά της Κρήτης να μεταφέρουμε 
έτσι το μήνυμα του εθελοντισμού παντού, όπου υπάρχει 
Κρητικός και Κρητικιά.

Γ. ΣΙΝΟΔΙΝΟΣ, 
δημοσιογράφος

Γ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ, 
Αντινομάρχης Αθηνών

Γ. ΜΠΙΛΑΛΗΣ,
Εκδότης και 

μουσικός πα-
ραγωγός

Β. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ,
Καρδιολόγος - Εντατικολόγος

Α. ΑΤΖΙΝΑΣ,
Μέλος Δ.Σ. του ΟΑΕΔ
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, με αφορμή  την 
Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, που γιορτάζεται στις 14 Ιουνίου και στο 
πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία, 
διοργάνωσε μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.

Πρόκειται για τη συναυλία του καταξιωμένου Συνθέτη και τραγουδιστή Παντελή 
Θαλασσινού, με την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πάτρας, υπό τη 
Διεύθυνση του Θανάση Τσιπινάκη.

Η Συναυλία πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο 9 Ιουνίου 2007,  στις 9.15 το βράδυ, 
στο Στάδιο SOFT BALL,  στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Ελληνικό.

Η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων είναι ένα μουσικό σύνολο με παγκόσμια 
αναγνώριση, αφού έχει εμφανισθεί στην Γαλλία, Βουλγαρία, Ιταλία, Κύπρο, 
Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία και Ιαπωνία, ενώ η συναυλία της με τον διάσημο τενόρο 
Χοσέ Καρέρας, αποτέλεσε το κορυφαίο μουσικό γεγονός του θεσμού «Πάτρα – 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006».  

Στην ορχήστρα έχουν εμπιστευτεί πρώτες εκτελέσεις έργων τους αρκετοί έλληνες 
συνθέτες, όπως οι Νότης Μαυρουδής, Κυριάκος Σφέτσας, Νίκος Κυπουργός, 
Γιώργος Ανδρέου, Νίκος Ξυδάκης και Διονύσης Τσακνής.  

Επίσης η Ορχήστρα έχει συνεργασθεί σε συναυλίες, ηχογραφήσεις και 
δισκογραφικές παραγωγές με μεγάλους έλληνες ερμηνευτές, όπως ο Μανώλης 
Μητσιάς, ο Γιάννης Πάριος, ο Μάριος Φραγκούλης, η Έλλη Πασπαλά, ο Κώστας 
Θωμαϊδης, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Πέτρος Γαϊτάνος, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η 
Νίνα Λοτσάρη η Φωτεινή Δάρρα και η Σαβίνα Γιαννάτου.

Η συναυλία περιλάμβανε τραγούδια από το προσωπικό ρεπερτόριο του Παντελή 
Θαλασσινού σε μουσική δική του αλλά και άλλων συνθετών.

Συναυλία της ΠΟΣΕΑ με τη συμμετοχή του Παντελή Θαλασσινού 
και της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων Δήμου Πατρών

• ΕΡΤ / ΕΡΑ

Γενική Συνέλευση

• Περιφέρεια Νομού Αττικής

• Ευρωθεραπεία - Αθήναιον A.E.

• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας - Ε.ΚΕ.Α.

Μέγας χορηγός: Χορηγοί:

Υπό την αιγίδα:
Δωρεάν παραχώρηση εγκατάστασης:

Χορηγοί επικοινωνίας:

• Ολυμπιακά Ακίνητα - Εγκατάσταση Σόφτμπολ Ελληνικού
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της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οργανισμών 
Αιμοδοσίας – FIODS/IFBDO.
Δελτίο Τύπου

Η Διεθνής Ομοσπονδία Οργανισμών Αιμοδοσίας –Δ.Ο.Ο.Α. (International Federation of 
Blood Donor Organizations – IFBDO/FIODS) πραγματοποίησε στη Μαδρίτη της Ισπανίας 
από τις 13 έως τις 15 Απριλίου 2007 Παγκόσμιο Συνέδριο Αιμοδοσίας.  
Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν είκοσι έξι (26) χώρες από όλο τον κόσμο.  Η Ελλάδα 
εκπροσωπήθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
– Π.Ο.Σ.Ε.Α. με πενταμελή αντιπροσωπεία.  
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, μεγάλη αναφορά έγινε για τα εξής:
1. Πρόγραμμα ανάπτυξης Ευρωπαϊκού δικτύου για σχολικό προσανατολισμό
Η Δ.Ο.Ο.Α. ανήγγειλε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού δικτύου για την ενημέρωση – 
ευαισθητοποίηση παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.  Η 
ενημέρωση αφορά στον Εθελοντισμό και στην Αιμοδοσία.  
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία ενημέρωσε τους Συνέδρους ότι τέτοιο πρόγραμμα έχει 
ήδη αναπτυχθεί στη χώρα μας σε συνεργασία με τη Βουλγαρία και τη Τουρκία.  Ενώ 
με χαρά ενημερωθήκαμε ότι έχει αναπτυχθεί αντίστοιχο πρόγραμμα από την AVIS 
στην Ιταλία.
2. 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων για την Αιμοδοσία
Έγινε εκτενής αναφορά για το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων που θα πραγματοποιηθεί 
από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών – Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
από τις 23 έως τις 26 Αυγούστου 2007 στην Ελλάδα.
3. Διαδικαστικοί Κανονισμοί της Διεθνούς Επιτροπής Νέων
Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρώτο καταστατικό της Διεθνούς Επιτροπής Νέων.  
Μια προσπάθεια προσέλκυσης νέων από 18 έως 30 ετών 
4. Ίδρυμα Αλληλεγγύης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οργανισμών Αιμοδοσίας.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η ίδρυση Ιδρύματος Αλληλεγγύης της Δ.Ο.Ο.Α.  Σκοπός 
αυτού είναι η πραγμάτωση εκδηλώσεων, προγραμμάτων, υποστηρικτικών έργων 
για την ανάπτυξη της αιμοδοσίας.
5. Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη – 14 Ιουνίου 2007

Ημέρα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – προσέλκυσης νέων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Γενική Συνέλευση

Χορηγοί:

Δωρεάν παραχώρηση εγκατάστασης:

Χορηγοί επικοινωνίας:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών – Π.Ο.Σ.Ε.Α. σε μια προσπάθειά 
της για προσέγγιση νέων, σε ηλικία, Εθελοντών 
Αιμοδοτών, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία 
στις 2 Δεκεμβρίου 2006 στην Κομοτηνή και στις 
16 Δεκεμβρίου 2006 στην Αθήνα, δύο ιδρυτικές 
συσκέψεις – ενημέρωσης για τη δημιουργία της 
Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμο-
δοτών – Π.Ε.Ν.Ε.Α.  Ενώ μέσα στο 2007 θα πραγ-
ματοποιηθεί η Πανελλήνια συνάντηση των νέων 
για να καθορίσουν τη δράση τους.

Μεταξύ άλλων στις παραπάνω ιδρυτικές συ-
σκέψεις συζητήθηκαν οι λόγοι και η σκοπιμότητα 
ίδρυσης της Π.Ε.Ν.Ε.Α., ο τρόπος λειτουργίας 
της και ο ρόλος που καλείται να παίξει στο αιμο-
δοτικό εθελοντικό κίνημα

Σκοπός της Π.Ο.Σ.Ε.Α. είναι οι νέοι να γίνουν 
πηγή ανανέωσης της σκέψης αλλά και των μεθό-
δων που χρησιμοποιεί για να ενημερώσει, να ευ-
αισθητοποιήσει και να προσελκύσει καινούργιους 
Εθελοντές Αιμοδότες.  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ - Π.Ε.Ν.Ε.Α.
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Στις 14 Ιουνίου 2007, η Παγκόσμια Ημέρα 
του Εθελοντή Αιμοδότη εορτάστηκε για άλλη 
μια φορά σε όλο τον κόσμο.  Ένα ετήσιο θε-
σμοθετημένο γεγονός από την Παγκόσμια 
Συνέλευση Υγείας το 2005.  Η μέρα αυτή 
γιορτάζει και ευχαριστεί τους Εθελοντές Αι-
μοδότες για το δώρο τους – αίμα και εστιά-
ζει στην παγκόσμια ασφάλεια και αυτάρκεια 
αίματος.

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα του Εθε-
λοντή Αιμοδότη εορτάζετε σε όλο και περισ-
σότερα σημεία του κόσμου με καμπάνιες και 
προγράμματα για την ευαισθητοποίηση 
του ευρύτερου κοινού.  Το 2006, εορτά-
στηκε σε πάνω από 120 χώρες με την υπο-
στήριξη Βασιλιάδων, Προέδρων, Υπουρ-
γών Υγείας, διασημοτήτων και αθλητικούς 
ήρωες.  Η Ημέρα αυτή έγινε πλατφόρμα 
για την προώθηση ευρύτερων ενεργειών 
σε κάποιες χώρες, συμπεριλαμβανομένου 
την ανακοίνωση Εθνικών σχεδιασμών για 
τον επανασχεδιασμό υπηρεσιών μετάγγι-
σης αίματος, τη διάδοση νομοθεσίας ανα-
φορικά με αιμοδοσία και άλλες όψεις της 
μετάγγισης του αίματος και της προώθη-
σης εθνικών κατευθύνσεων για την κλινική 
πρακτική μετάγγισης.

Την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αι-
μοδότη, η παγκόσμια κοινότητα αναγνω-
ρίζει τον ξεχωριστό ρόλο των εθελοντών, 
μη αμειβόμενων αιμοδοτών.  Το 2007, το 
θέμα θα είναι Ασφαλές Αίμα για μια Ασφα-
λή Μητρότητα, για να υπογραμμίζει πως οι 
εθελοντές αιμοδότες μπορούν να παίξουν 
ζωτικό ρόλο σώζοντας τις ζωές χιλιάδων 
μητέρων και νεογέννητων.  Κάθε χρόνο 
πάνω από 500 000 γυναίκες πεθαίνουν 
αβοήθητες κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης ή γέννας – 99% από αυτές στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο.  Η ακατάσχετη αι-
μορραγία μπορεί να επιφέρει το θάνατο 
σε μια υγιή γυναίκα μέσα σε δυο ώρες.  
Εμφανίζονται πάνω από το 44% μητρικοί 

θάνατοι στην Αφρική, όπου το ποσοστό είναι 
1 γυναίκα στις 16, σε σύγκριση με την Ασία 
που είναι 1 στις 65 και στην Βόρεια Αμερική 
που είναι 1 στις 2700.  Πάνω από το ένα τέ-
ταρτο των μητρικών θανάτων θα μπορούσε 
να σωθεί με την ασφαλή μετάγγιση αίματος.  

Η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμο-
δότη εορτάζετε σε συνεργασία με την Πα-
γκόσμια Οργάνωση Υγείας, την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου, την Παγκόσμια Κοινότητα Με-
τάγγισης Αίματος και την Παγκόσμια Ομο-

σπονδία Οργανισμών Αιμοδοσίας - FIODS.  
Κάθε χρόνο οι Φορείς αυτοί ενώνονται στο 
όνομα του παγκόσμιου αυτού γεγονότος 
και εστιάζονται στην χρησιμότητα ασφα-
λούς αίματος και στη σπουδαιότητα συχνών 
εθελοντικών αιμοδοσιών.  Το γεγονός αυτό 
σχεδιάστηκε, επίσης, και για να υποστηρίξει 
τις εθνικές και τοπικές καμπάνιες και τις Πα-
γκόσμιες Οργανώσεις για να προωθήσουν 
μακροχρόνια προγράμματα και καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης του κοινού.  Οι ιδρυτικοί 
Φορείς με ευχαρίστηση ανακοινώνουν ότι το 

Παγκόσμιο αυτό γεγονός, στις 14 Ιουνίου 
2007, θα πραγματοποιηθεί στην Οτάβα 
του Καναδά, με οικοδεσπότες την Οργά-
νωση Υγείας του Καναδά, τις Υπηρεσίες 
Αιμοδοσίας Καναδά και την Αίμα – Κε-
μπέκ. 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλό-
γων Εθελοντών Αιμοδοτών – Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
και οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών, 
μέλη της, στα πλαίσια της Παγκόσμιας 
Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη διοργά-
νωσαν εθελοντικές αιμοδοσίες και ενη-
μερωτικές ομιλίες σε όλες τις περιοχές 
της χώρας μας.  Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν 
το Σάββατο 9 Ιουνίου με τη μεγάλη συ-
ναυλία που διοργάνωσε η ΠΟΣΕΑ με τη 
συμμετοχή του Παντελή Θαλασσινού και 
της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων Δήμου 
Πατρών στο Στάδιο Σόφτμπολ – Εγκατα-
στάσεις Ελληνικού και θα κορυφωθούν τη 
Πέμπτη 14 Ιουνίου με εκδηλώσεις σε όλη 
τη χώρα.

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

Η συμβολή και υποστήριξη σας θα βοη-
θήσει να επιτύχει η Παγκόσμια Ημέρα του 
Εθελοντή Αιμοδότη και να φέρει τον Κό-
σμο ένα βήμα πιο κοντά στο 100 τις εκατό 
εθελοντικής αιμοδοσίας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
«Εορτάζοντας το Δώρο του Αίματος» 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Παγκόσμια Ημέρα του 
Εθελοντή Αιμοδότη

Στο Υπουργείο Υγείας 
το αντιλήφθηκε κανείς;

Τα κόμματα το 
αντιλήφθηκαν;

Το Προεδρικό Μέγαρο το 
αντιλήφθηκε;

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

Εμείς συνεχίζουμε
 για ένα ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ

Υ.Γ.
Όποιος ενδιαφέρετε 

πραγματικά να στηρίξει 

την προσπάθειά μας 

για ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ 

μπορεί να απευθυνθεί 

στην Ομοσπονδία μας.  

Σας Περιμένουμε 
να τρέξουμε μαζί ! 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Σε λίγες μέρες θα πραγματοποιηθεί 
από την Ομοσπονδία μας το Παγκόσμιο 
Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών από 
τις 23 έως τις 26 Αυγούστου 2007 στο 
Ξενοδοχείο Poseidon Resort στο Λουτράκι 
Κορινθίας.

Εκπρόσωποι από πενήντα έξι (56) χώρες 
όλου του κόσμου θα έρθουν στην χώρα 
μας.

Είδατε να συγκινείτε κανείς; Άλλο τόσο 
και εμείς.

Στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, διαβάζουν τα έγγραφά μας ή 
τα πετάνε στο καλάθι των αχρήστων;
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Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών περιφέρειας Σερβίων «Οι 
Άγιοι Ανάργυροι», ο Δήμος Σερβίων και η Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Κοζάνης διοργάνωσαν διημερίδα στα Σέρβια στις 16 και 17 
Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του 
Εθελοντή Αιμοδότη (14 Ιουνίου) 

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
Το Σάββατο, 16 Ιουνίου, στις 20:30 στην αίθουσα συνεδριά-

σεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση με θέμα:

 « ΣΚΟΛΙΩΣΗ / ΚΥΦΩΣΗ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ».
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κος Σαχουλίδης Χαράλαμπος, ια-

τρός ορθοπεδικός και πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου 
Κοζάνης               

Την εκδήλωση τίμησαν, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Σερ-
βίων και Κοζάνης κ. Παύλος, οι ιερείς της πόλεις των Σερβίων κ. 
Κωνσταντίνος Θεοχάρης και Γεώργιος Πιστόλας, ο δήμαρχος 
Σερβίων κ Δημοσθένης Κοκολιός, ο πρώην υπουργός Μακεδο-
νίας Θράκης και νυν βουλευτής Ν.Δ. Ν. Κοζάνης κ. Τσιαρτσιώ-
νης Νικόλαος, ο Νομαρχιακός σύμβουλος κ. Κεχαγιάς Φώτιος, 
ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Σερβίων κ. Παναγιωτούλας θωμάς, 
ο διοικητής του Κέντρου Υγείας Σερβίων κ. Λαϊόπουλος Αλέξαν-
δρος και εκπρόσωποι φορέων της πόλης μας.

2ος Πανελλήνιος Ποδηλατικός  Γύρος  της Λίμνης Πολυφύτου
Με  σύνθημα  

«Ο αθλητισμός δίνει ζωή στον άνθρωπο,
η Αιμοδοσία και η Δωρεά Οργάνων στο συνάνθρωπο»

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ
Την επόμενη μέρα – 17 Ιουνίου – στις 10:30 πραγματοποιήθηκε με πολύ 

μεγαλύτερη από την αναμενόμενη συμμετοχή ο Δεύτερος  Πανελλήνιος 
Ποδηλατικός Γύρος της Λίμνης Πολυφύτου αποστάσεως 50 χιλιομέτρων 
από τα οποία τα 45  ήταν αγωνιστικά. Συμμετείχαν 180 ποδηλάτες  από  
7 – 67 ετών μεταξύ αυτών και ο κ. Γάκης Δημήτριος, χειρούργος μετα-
μοσχεύσεων, Εκπρόσωπος Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων στην 
Βόρειο Ελλάδα, Πρόεδρος και Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Αχέπα. Ποδηλάτες από τους παρακάτω 
Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών: Αγρινίου, Λήμνου, Αλεξανδρούπολης, 
Ξάνθης, Κοζάνης, Καστοριάς, Σφενδάμης Πιερίας, Συλλόγου Τερπνιω-
τών  Θεσσαλονίκης  και Σερβίων. 

Οι υπόλοιποι ποδηλάτες προέρχονταν από τους νομούς: Θεσσαλονί-
κης, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερί-
ας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Καλλιθέα, Μαρούσι, Αχαρναί Αττικής, Τρικάλων, 
Αλεξανδρούπολης. 

Αυτοί οι οποίοι πρώτευσαν είναι οι παρακάτω:
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
 Χρόνος: Ω–Λ--Δ 
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1-22-45  ΚΑΛΑΜΑΤΑ
2. ΚΑΒΟΥΡΤΖΙΚΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1-25-23  ΞΑΝΘΗ 
3. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1-30-20   ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. ΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1-59-12  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ/ΗΜΑΘΙΑΣ
2. ΠΑΪΤΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ 3-08-50  ΛΗΜΝΟΣ    
3. ΠΑΪΤΑΚΗ ΦΑΝΗ 3-08-51  ΛΗΜΝΟΣ

Επίσης βραβεύτηκαν οι:
Χριστοδούλου Θεόδωρος του Σάββα από την Κοζάνη ως ο μικρότερος 

που τερμάτισε (12 ετών) σε όλη την διαδρομή με χρόνο 02/49/34  και ο 
Γάκης Δημήτριος από την Θεσσαλονίκη (54 ετών) ως ο μεγαλύτερος σε 
ηλικία που τερμάτισε με χρόνο 02/46/45. Τέλος βραβεύτηκε η μόνη συμ-
μετοχή με διπλό ποδήλατο με αναβάτες τους Παπαδόπουλο Σταύρο και 
Καραμπατζάκη Ελένη από την Ξάνθη.  

Οι διοργανωτές αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν:
Για την ομαλή διεξαγωγή του ποδηλατικού γύρου, την Τροχαία Κοζά-

νης
Για την παρουσία του ασθενοφόρου, τον Διοικητή του Νομαρχιακού 

Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειου» κ. Μπογιατζίδη Παναγιώτη
Τον Δήμαρχο Βελβεντού κ Στεργίου Εμμανουήλ  
Τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Κοζάνης (ΣΥΡΑΚΟΖ) 
Την Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Κοζάνης (ΟΕΔΙΚ) 
Και όλους όσους βοήθησαν εθελοντικά για την διεξαγωγή του ποδη-

λατικού αγώνα. 
ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ 
ΠΡΩΤΟΙ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ 
ΤΑ ΔΕΞΙΑ 
Ο κ. ΠΑΠΑΓΙΩ-
ΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΕΡΒΙΩΝ, Ο κ. 
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΑΙΜΟΔΟ-
ΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 
κ. ΔΗΜΟΣΘΕ-
ΝΗΣ ΚΟΚΟΛΙΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡ-
ΒΙΩΝ, 
κ. ΒΕΚΙΟΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΣΕΡΒΙΩΝ

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Αληθεύει πως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ε.ΚΕ.Α. βρίσκετε σε επίσχεση εργασίας για πολλούς 

λόγους;

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τι 

απαντά;

Τα πολιτικά κόμματα τι απαντούν;

Αιμοδοτικές Άδειες
Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

Θα δώσει το καλό παράδειγμα με την κατάργηση των 
Αιμοδοτικών Αδειών στους υπαλλήλους του;

Και μη μας πείτε πως θα μειωθεί η προσφορά, 
γιατί δεν θα σας πιστέψει κανείς.  

Διαβάσετε τις προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-
τών – Π.Ο.Σ.Ε.Α., η Πανελλήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών 
Αιμοδοτών – Π.Ε.Ν.Ε.Α. θα πραγματοποιήσουν το 7ο Παγκό-
σμιο Συνέδριο Νέων της FIODS από τις 23 έως τις 26 Αυγού-
στου 2007.  

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Hotel 
Poseidon Resort που βρίσκεται στο Λουτράκι Κορινθίας (μία 
ώρα από την Αθήνα).  Για περισσότερες πληροφορίες σχετι-
κά με το ξενοδοχείο παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
http://www.poseidonresort.gr

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 23 Αυγούστου 2007
15.00-18.00: Αφίξεις 
18.00: Δείπνο
20.00: “Αγορά”, παρουσίαση κάθε οργανισμού.

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2007
08.30: Πρωινό
09.30-11.00: Εργαστήρια: 
 1. Πώς θα προσελκύσετε άτομα σε διάφορες 

περιστάσεις και πώς θα μιλήσετε για την αιμο-
δοσία; (για αρχάριους)

 2. Βασικές γνώσεις – θέματα που σχετίζονται 
με την αιμοδοσία (ήθη, έθιμα, μύθοι κ.α.).

 3. Συμπεριφορές υγιεινής και ποιότητα ζωής 
και η σχέση τους με την αιμοδοσία.

11.00-11.30: Ανταλλαγή αποτελεσμάτων μεταξύ εργαστηρί-
ων - ομάδων.

12.30: Γεύμα
14.00-15.30: Εργαστήρια: 
 1. Οργάνωση εκδηλώσεων – πώς θα κάνετε μια 

επιτυχημένη εκδήλωση για τη διάδοση της αι-
μοδοσίας.

 2. Δίκτυο και Διεθνής συνεργασία – πώς να εκ-
μεταλλευτείς τη συμμετοχή σου σε συνέδριο 
Νέων.

 3. Συζήτηση: Εθελοντική Αιμοδοσία: Εμπειρί-
ες και πρακτικές που εφαρμόζονται στη χώρα 
κάθε αντιπροσώπου και σχέδια για  το μέλλον.

15.30-16.00: Ανταλλαγή αποτελεσμάτων μεταξύ εργαστηρί-
ων - ομάδων.

16.30-17.30: Διάλεξη: Η FIODS. 
 Niels Mikkelsen (Πρόεδρος της IFBDO/FIODS) 

και Jean-Marie Durant (Γενικός Γραμματέας 
της IFBDO/FIODS).

19.30-20.00: Χαιρετισμοί: Πρόεδρος της IFBDO/FIODS, 

 Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α., 
 Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
 Νομάρχης Κορινθίας, 
 Δήμαρχος Λουτρακίου – Πέραχώρας, 
 Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
20.00: Δείπνο και παραδοσιακή Ελληνική βραδιά
  (Παρουσίαση Ελληνικών χορών)

Σάββατο 25 Αυγούστου 2007
08.30: Πρωινό
09.30-11.00: Εργαστήρια: 
 Η Παγκόσμια Επιτροπή Νέων (IYC-IFBDO) – 
 Παρελθόν, Δραστηριότητες, Προτάσεις, Δυσκολίες και 

Μέλλον.
11.00-12.00: Συζήτηση: IYC Εκλογές για Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία
13.00: Γεύμα
14.00-17.30: Βόλτα στο Κορινθιακό Κόλπο με πλοίο και διέλευση του 

Ισθμού της Κορίνθου - κανάλι
18.30-19.30: Συζήτηση: 
 1. Αξιολόγηση Συνεδρίου από τους Νέους
 2. I.Y.C. Εκπρόσωποι
20.30: Δείπνο

Κυριακή 26 Αυγούστου 2007
08.30: Πρωινό
09.30-10.30: Αποχαιρετισμός
11.30: Αναχωρήσεις

Παγκόσμιο Συνέδριο 
Νέων της FIODS7ο Λουτράκι - Ελλάδα

23-26 Αυγούστου

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας:
Ο Τ ΕΤΕΔΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΝΟΜΑΡΧΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Πρόγραμμα Κοινωνικής 

Ευθύνης ΟΠΑΠ
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ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

Οργάνωση ΣΕΑ Ανατολής, Ιωαννίνων, Πασσαρόνως

Υπό την αιγίδα της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Αγαπητοί φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώ-
σουμε για την 5η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμο-
δοτών Ελλάδος.  

Είναι γνωστό σε όλους σας πως οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδο-
τών των Δήμων Πασσαρώνος, Ανατολής και Ιωαννίνων, με ιδιαίτερη 
τιμή υποδέχτηκαν τον περασμένο Σεπτέμβρη στα Γιάννινα, τη φλόγα 
της 4ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών, η 
οποία σηματοδότησε την έναρξη της 20ης Αμφικτιονίας των Συλλό-
γων Αιμοδοτών Ελλάδος.

Φέτος, είναι μεγάλη τιμή μας, γιατί στα Γιάννινα θα ανάψει η φλό-
γα του Εθελοντισμού και της προσφοράς, τα Γιάννινα θα έχουν την 
ευθύνη της διοργάνωσης της 5ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των 
Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος για ολόκληρη την Ελλάδα.

Η αφή της φλόγας της 5ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας, θα 
γίνει την Παρασκευή 17 Αυγούστου, στο Δήμο Πασσαρώνος του 
Νομού Ιωαννίνων.  Το Σάββατο 18 Αυγούστου, θα υποδεχτεί τη φλό-
γα της Αγάπης το Ξυλόκαστρο όπου γεννήθηκε και υλοποιήθηκε για 
πρώτη φορά η ιδέα της Λαμπαδηδρομίας, στη συνέχεια θα διατρέξει 
στην Κορινθία στα χέρια των Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών απ΄ όλο τον 
κόσμο, στα πλαίσια του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Νέων Εθελοντών 
Αιμοδοτών, που θα πραγματοποιηθεί στο Λουτράκι από τις 23 έως 
τις 26 Αυγούστου, για να παραδοθεί τελικά, αφού διατρέξει σε όλη 
την Ελλάδα, στις 19 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, σηματοδο-
τώντας την έναρξη της 21ης Αμφικτιονίας των Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών Ελλάδος.

Επιθυμία μας είναι φέτος η συμμετοχή στην Λαμπαδηδρομία να 
είναι πιο μαζική από κάθε άλλη χρονιά.  Γνωρίζουμε όλοι εμείς, που 
ασχολούμαστε με την Εθελοντική Αιμοδοσία, ότι η Λαμπαδηδρομία 
είναι μια μοναδική ευκαιρία για μας να μπορέσουμε να απλωθού-
με στον κόσμο, να βάλουμε μπροστά την τοπική αυτοδιοίκηση, τους 

Φορείς της Εκπαίδευσης, της Υγείας, για να μπορέσουμε κάποτε να 
έχουμε αυτάρκεια σε Εθελοντικά Προσφερόμενο αίμα.

Καλούμε λοιπόν όλους τους Συλλόγους – μέλη της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α. αλλά και 
όλους τους Συλλόγους που ασχολούνται με την Εθελοντική Αιμοδο-
σία, καθώς και τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκπαί-
δευσης, της Υγείας, της Εκκλησίας να συμμετέχουν στη Λαμπαδη-
δρομία, οργανώνοντας τοπικά εκδηλώσεις ή συμμετέχοντας ενεργά 
σ’ αυτές που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα, στα πλαίσια της Λαμπα-
δηδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών.

Το πρόγραμμα της Λαμπαδηδρομίας θα καταστεί με βάση τους 
συμμετέχοντες που θα υπάρξουν και οι οποίες πρέπει να δηλωθούν 
μέχρι τις 15 Ιουλίου 2007.

Όσοι Σύλλογοι ή Φορείς  θέλουν να συμμετέχουν στην 5η Πα-
νελλήνια Λαμπαδηδρομία, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κύριο 
Τζίμα Νικόλαο στο τηλέφωνο : 6972312237, στη διεύθυνση: Λεωφ. 
Ελευθερίας 145α, Ελεούσα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500 και στο Φαξ: 
2651062794.

Με ιδιαίτερη τιμή
Ιωάννινα, 13 Ιουνίου 2007

Για την Οργανωτική Επιτροπή της 5ης Λαμπαδηδρομίας
Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ

Μοριακός Έλεγχος
Όλοι γνωρίζουμε ότι εφαρμόζετε στο πενήντα της εκατό (50%) 

του συλλεγόμενου αίματος.
Ερωτούμε:
1.Γιατί δεν εφαρμόζεται και στο υπόλοιπο πενήντα (50%) ;
2.Γιατί δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο; (Προμηθειών, 

τεχνολογικού εξοπλισμού και οικονομικών διευκολύνσεων μέσω 
ΚΕΛΠΝΟ)

3.Το οικονομικό κόστος γιατί δεν είναι ανάλογο με αυτό των 
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 Θα απαντήσει κάποιος επιτέλους;

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

5η
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Αγαπητοί φίλοι,
με ιδιαίτερη χαρά σας περιμένου-

με στο νησί μας, για να μοιραστού-
με για άλλη μια φορά τις μαγικές 
στιγμές της Αμφικτιονίας. Η 21η 
Αμφικτιονία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών θα πραγματοποιηθεί από 
τις 19 έως 21 Οκτωβρίου 2007 στο 
Ηράκλειο Κρήτης, όπως αποφασί-
σθηκε ομόφωνα στη διάρκεια της 20ης Αμφικτιονίας (Ιωάννινα, 
15-17 Σεπτεμβρίου 2006). 

Εδώ και πολλούς μήνες πραγματικά καταβάλλεται κάθε δυνα-
τή προσπάθεια από τους διοργανωτές συλλόγους ώστε να γίνει 
μια επιτυχημένη και πρωτότυπη Αμφικτιονία. Με αγάπη και πί-
στη στους θεσμούς του εθελοντισμού, της προσφοράς και της 
αλληλεγγύης, ελπίζουμε η φετινή Αμφικτιονία να είναι τουλάχι-
στον αντάξια των προηγούμενων. 

Επιδίωξή μας είναι αυτή η Αμφικτιονία να προχωρήσει τη σκέ-
ψη και τη δράση μας λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πέρα, στη Δω-
ρεά Ιστών και Οργάνων, που θα αποτελέσει και το κεντρικό θέμα 
της. Η Δωρεά ιστών και Οργάνων είναι ένας θεσμός που, όλοι 
εμείς στους συλλόγους αιμοδοτών, αξίζει να αγκαλιάσουμε και 
να προσπαθήσουμε για τη διάδοσή του με την ίδια θέρμη που 
αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια για την εθελοντική αιμοδοσία ανεβά-
ζοντας ψηλά τον πήχη της ανιδιοτέλειας και της προσφοράς.

Νοιαστήκαμε και νοιαζόμαστε για την εθελοντική αιμοδοσία, 
τα σύγχρονα όμως δεδομένα επιτάσσουν να δούμε πιο προσε-
κτικά και τη «δωρεά ζωής». Ίσως το θέμα ηχεί δύσκολο, δυσπρό-
σιτο, ωστόσο κανένας άλλος δε θα μπορούσε να το προβάλλει 
καλύτερα στο ευρύ κοινό από τους συλλόγους εθελοντών αι-
μοδοτών. Αναμφισβήτητα, θέματα τέτοια για να προσεγγισθούν 
πρέπει να ξεκινήσουν από την ορθή γνώση και αυτός είναι ο 
πρώτος στόχος της 21ης Αμφικτιονίας. 

Βέβαια, η Αμφικτιονία είναι η μεγάλη γιορτή της Αιμοδοσίας 
και η καλύτερη ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Γι’ αυτό το λόγο 
έχει προβλεφθεί αρκετός χρόνος για συζήτηση ενώ παράλληλα 
οι διακεκριμένοι ομιλητές θα βοηθήσουν όλους μας να αποκτή-
σουμε γνώσεις για τα νεότερα δεδομένα.

Όσον αφορά το κομμάτι της πολυδιαφημιζόμενης κρητικής 
φιλοξενίας, σας προσκαλούμε να το γνωρίσετε από κοντά... Στο 
πρόγραμμα υπάρχουν εκδρομές για τους συνέδρους και τους 
συνοδούς, περιηγήσεις σε αξιοθέατα του τόπου καθώς και ευ-
καιρίες για να δοκιμάσετε την περίφημη κρητική κουζίνα.

Παρακαλούμε όλους τους συλλόγους και άλλους σχετικούς 
φορείς να δηλώσουν από 16 Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρί-
ου 2007 τη συμμετοχή τους στην 21η Αμφικτιονία. Μετά από 
αυτήν την ημερομηνία θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής 
με επιβάρυνση 20% επί της αρχικής τιμής. 

• Κάθε σύλλογος ή φορέας θα 
μπορεί να εκπροσωπηθεί με τρεις 
συνέδρους και τρεις συνοδούς. Σε 
περίπτωση που επιθυμείτε να συμ-
μετέχετε με περισσότερους συνέ-
δρους παρακαλούμε να επικοινωνή-
σετε μαζί μας.

• Η τιμή της συμμετοχής με δύο 
διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο 

για κάθε σύνεδρο ή συνοδό ανέρχεται στο ποσό των εκατό (100) 
Ευρώ. Η επιπλέον επιβάρυνση για μονόκλινο δωμάτιο θα είναι 
πενήντα (50) Ευρώ. 

• Η τιμή της συμμετοχής χωρίς διανυκτέρευση για κάθε σύνε-
δρο ή συνοδό ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) Ευρώ.

• Φοιτητές και μαθητές θα έχουν έκπτωση 50% από τις ανω-
τέρω τιμές.

• Τη δήλωση συμμετοχής μπορείτε να τη στείλετε ταχυδρομι-
κώς στην διεύθυνση:

21η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ
Μιχ. Σηφάκη 15, ΤΚ 714 09
Ηράκλειο Κρήτης 
Ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση:
21amfiktionia@freemail.gr
ή στο fax  2810-394881. 
• Παράκληση η δήλωση συμμετοχής να περιλαμβάνει:
α) ονομαστική κατάσταση των συνέδρων και των συνοδών. 

Δίπλα από κάθε όνομα να υπάρχει η ένδειξη σύνεδρος ή συνο-
δός.

β) απόδειξη κατάθεσης του ποσού στο λογαριασμό 5751-
017922-894 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραμείνετε στην πόλη 
μας περισσότερες ημέρες παρακαλώ ενημερώστε μας.

• Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 
6970196371 ή 6978246797 ή 2810 239 773

Για την καλύτερη οργάνωση της Αμφικτιονίας παρακαλούμε 
όσους συλλόγους επιθυμούν να κάνουν παρέμβαση  να την απο-
στείλουν  μέχρι τη 10η Οκτωβρίου. Η διάρκεια της κάθε παρέμ-
βασης θα είναι περίπου 6 λεπτά. Το σχετικό κείμενο παρακα-
λούμε να μην ξεπερνά της (2) σελίδες Α4 με γραμματοσειρά σε 
μέγεθος 12. 

Με τη δική σας συμβολή ελπίζουμε να πετύχουμε μια άρτια 
διοργάνωση που πάνω από όλα θα προάγει την συνεργασία και 
την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των συλλόγων εθελο-
ντών αιμοδοτών.

Μετά τιμής
Για την Οργανωτική Επιτροπή 

της 21ης Αμφικτιονίας
Ο Πρόεδρος

Γ. Σπύρου

Η ρ ά κ λ ε ι ο  Κ ρ ή τ η ς ,  1 9  έ ω ς  2 1  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 0 0 7

Επιστολή - πρόσκληση
για την 21η Αμφικτιονία

Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

...απού τη Κρήτη επισκεφτεί
χαρά μεγάλη θα χει
γιατί η Αμφικτιονία τζη
θα γίνει με μεράκι…


