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Συνδιοργανωτές:
Περιφέρεια Θεσσαλίας / Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας
Δήμος Λάρισας / ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας / 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

30-31 Μαΐου & 1 Ioυνίου 2008
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Οργάνωση: 
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ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (ΠΟΣΕΑ)

υπουργείο υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης
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 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Πρόσκληση

Ξενοδοχείο “Classical Larissa Imperial”

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
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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.

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
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Το γράμμα του εκδότη

Αγαπητοί μου,

Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία και 
δύναμη, για να συνεχίζουμε την ευγενική προ-
σπάθειά μας. Με πολλή μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε και φέτος το 4ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο Εθελοντών Αιμοδοτών στην Λάρισα στις 
30-31 Μαΐου και 1η Ιουνίου 2008 στο ξενοδοχείο 
Classical Larissa Imperial.Η συμμετοχή υπήρξε 
μαζική και ξεπέρασε κάθε προηγούμενη διοργά-
νωση, με τη συμμετοχή πάνω από 50 Συλλόγων 
μελών της ΠΟΣΕΑ και άλλων φορέων που σχετί-
ζονται με την αιμοδοσία.
Θεωρώ, πως η θεματολογία ήταν σημαντική και 
μας προσέφερε πάρα πολλά.
Διαφάνεια - ευελιξία – συνεχής βελτίωση είναι 
το τρίπτυχο πάνω στο οποίο βαδίζει και επίσημα 
πλέον η Ομοσπονδία μας καθώς στις 28 Ιουλίου 
2008 έγινε η επιθεώρηση από τον Φορέα Πιστο-
ποίησης DQS Hellas, κατόπιν συνεργασίας μας 
με τον ειδικό σύμβουλο κύριο Λάμπρο Μπού-
κλη, και με επιτυχία ολοκληρώσαμε το πρώτο 
στάδιο της Πιστοποίησης με βάση το πρότυπο 
ISO 9001:2000.Σε δεύτερη φάση θα γίνει και η 
Πιστοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
με το πρότυπο SA:8000.
Επόμενος στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι η 
Πιστοποίηση και των Συλλόγων μελών της και 
ήδη έχουν γίνει κινήσεις σε συνεργασία με τους 
Πρόεδρους των Συνδέσμων Εθελοντών Αιμοδο-
τών και τους Προέδρους των Συλλόγων, ώστε 
αφού λάβουμε μια συγκεντρωτική εικόνα για το 
ποιοι εκ των Συλλόγων ενδιαφέρονται να λάβουν 
την Πιστοποίηση, να ξεκινήσουν ενημερωτικές 

Για ένα καλύτερο αύριο
συναντήσεις, στις κατά τόπους περιφέρειες.
Με την Πιστοποίηση της Ομοσπονδίας μας, η 
οποία είναι η πρώτη ΜΗ Κυβερνητική Οργάνωση, 
που προχωράει σε ένα τόσο σημαντικό βήμα, θα 
μπορούμε πλέον να ανοίξουμε πόρτες και να συ-
νεργαστούμε ισότιμα με μεγάλους Οργανισμούς 
και Φορείς, κάνοντας ακόμα πιο δυναμική την πα-
ρουσία μας.
Στην προσπάθειά μας για τη διάδοση και την εξά-
πλωση της εθελοντικής και μη αμειβόμενης προ-
σφοράς αίματος, αναθέσαμε στην εταιρεία MRB 
Hellas και PRC Group,να πραγματοποιήσει μια δη-
μοσκόπηση, σε ένα δείγμα 2.101 ανθρώπων, προ-
κειμένου να μάθουμε τους λόγους που οδηγούν 
τον Έλληνα πολίτη να δώσει αίμα, την ικανοποίη-
ση των εθελοντών αιμοδοτών από την εμπειρία της 
αιμοδοσίας  αλλά και τα κίνητρα που συμβάλλουν 
στο να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης. Είμα-
στε έτοιμοι πλέον να ολοκληρώσουμε τον στρα-
τηγικό σχεδιασμό και όλοι μαζί να συμβάλλουμε, 
ώστε να γίνει η χώρα μας αυτάρκης σε εθελοντικά 
προσφερόμενο αίμα.
Τα επίσημα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα 
παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση – συνέντευξη 
Τύπου που θα πραγματοποιηθεί, παρουσία του 
Υπουργού Υγείας, κ. Αβραμόπουλου και άλλων επι-
στημόνων της αιμοδοσίας, καθώς και εκπροσώπων 
των Συλλόγων μελών μας, στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Η 6η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων Εθε-
λοντών Αιμοδοτών, η οποία φέτος ξεκίνησε από τα 
Αγριανά της Χερσονήσου Κρήτης, σε μια λαμπρή 
γιορτή, συνεχίστηκε σε όλη την Ελλάδα για να κα-
ταλήξει στην Πάτρα όπου και θα γίνει η 22η Αμφι-
κτιονία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών  στις 10-
11-12 Οκτωβρίου 2008. Θεωρώ πως για μια ακόμα 
χρονιά δώσαμε δυναμικά το παρόν προκειμένου να 
προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους 

Έλληνες πολίτες, στην ιδέα της Εθελοντικής, μη 
αμειβόμενης Αιμοδοσίας.
Βέβαια σε όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε την 
σημαντική προσφορά των Νέων μας οι οποίοι 
μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο που πραγματοποι-
ήθηκε στην Ξάνθη 14-16 Μαρτίου 2008 και που 
έδωσαν το παρόν πάνω από 170 νέοι και νέες της 
χώρας μας, πλέον μπορούμε να είμαστε αισιόδο-
ξοι πως το μέλλον τόσο της Αιμοδοσίας και του 
Εθελοντισμού κρίνεται ευοίωνο, αφού τα νέα παι-
διά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  αυτό το 
τόσο σημαντικό εγχείρημα, να καταστεί δηλαδή 
η χώρα μας αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερό-
μενο αίμα. αυτό το αποδεικνύουν έμπρακτα τα 
παιδιά μας και με την συμμετοχή τους στο 8ο Πα-
γκόσμιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών 
που πραγματοποιείται στην Κατάνια της Σικελίας 
από 28-31 Αυγούστου 2008.
Όσον αφορά στον μοριακό έλεγχο, διαβάζω, 
όπως και εσείς, πως η υπόθεση που αφορά στον 
μοριακό έλεγχο του αίματος με την μέθοδο ΝΑΤ, 
έληξε. Άλλοι κρίνουν με αυστηρότητα την τιμή 
κόστους, άλλοι το ποια εταιρία πήρε το κάθε 
κέντρο μοριακού ελέγχου (σε αυτό το παιχνίδι 
έχουν μπει και οι Θαλασσαιμικοί) αλλά κανείς δεν 
μιλά για το που θα βρεθεί το αίμα, για να το ελέγ-
ξουν. Το ασφαλέστερο αίμα, όπως γνωρίζουν 
όλοι, το προσφέρουν οι τακτικοί Εθελοντές Αι-
μοδότες χωρίς κανενός είδους κίνητρα. Πάντως, 
εμείς, Ομοσπονδία και Σύλλογοι, είμαστε εδώ, 
παρόντες. Περιμένουμε από αυτούς που ενδια-
φέρονται πραγματικά, να μας προτείνουν συνερ-
γασία, ώστε να συντονίσουμε τις προσπάθειές 
μας για την επίλυση του πιο σοβαρού ζητήματος, 
που απασχολεί τη χώρα μας.
   ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ…
   Καλό Χειμώνα.



3ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαί-
τερη επιτυχία το Ιδρυτικό 
Συνέδριο της Π.Ε.Ν.Ε.Α. 

το  οποίο φιλοξένησε η πόλη της 
Ξάνθης από τις 14 έως 16 Μαρ-
τίου 2008 και τη διοργάνωσή 
του ανέλαβε ο Σ.Ε.Α. Ν. Ξάνθης 
‘’Η ΑΓΑΠΗ’’ υπό την Αιγίδα της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν περί 
τους 180 νέους εθελοντές αιμο-
δότες, τριάντα οκτώ (38) Συλλό-
γων Εθελοντών Αιμοδοτών απ’ 
όλη την ΕΛΛΑΔΑ ηλικίας 18 έως 
30 ετών αρκετοί των οποίων ήδη 
οργανωμένοι, αποτελούν στελέ-
χη των Συλλόγων απ’ όπου κατάγονται.

Η Συνάντηση της Ξάνθης ξάφνιασε ιδιαίτερα ευχά-
ριστα τη Νεολαία. Μη γνωρίζοντας τι θα ακολουθήσει 
και με την αγωνία της πρώτης φοράς ζωγραφισμένη 
στα πρόσωπά τους.

Πραγματικά θα ήταν δύσκολο να περιγράψουμε ως 
νεοεκλεγείσα διοικούσα επιτροπή, βάσει του κανονι-
σμού που ψηφίστηκε, με επάρκεια το τι διεξήχθη. Δί-
νουμε όμως την «πάσα» στο κομμάτι της Π.Ε.Ν.Ε.Α. 
που πάλεψε γι’ αυτό το Δημιούργημα, να τα πει με 
δικά τους λόγια και να σου η επιστολή της Ντάραμπα 
Σταυρούλας, μας έβγαλε από τη δύσκολη θέση και 
έγραψε…….

«Αποστολή μας λοιπόν, η θεσμοθέτηση της Πα-
νελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών 
με την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού και την 
ανάδειξη της Εννεαμελούς Διοικούσας Επιτροπής. 

Το είπαμε και το κάναμε. Με την αμέριστη βοήθεια 
βεβαίως των «μεγάλων», δηλαδή της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

Νέοι και νέες από 18 έως 28 (άντε και με λίγους 
μήνες παραπάνω) μαζευτήκαμε στην Ξάνθη εκπρο-
σωπώντας τους Συλλόγους μας σε αυτή την ελπι-
δοφόρα προσπάθεια. Ένα ήρεμο – όπως χαρακτη-
ρίστηκε – συνέδριο που όμως καλλιέργησε και ενέ-
πνευσε πάθη γύρω από το εθελοντικό αιμοδοτικό 
κίνημα στους κόλπους των νεολαίων. Εκείνο που 
προσωπικά εισέπραξα είναι η επιθυμία των παιδιών 
πρώτον, να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
για το τι συμβαίνει και τι σημαίνει Π.Ε.Ν.Ε.Α., γιατί οι 
περισσότεροι δεν είχαν πλήρη ενημέρωση, και δεύ-
τερον, να μοιραστούν τις αγωνίες τους γύρω από 
την εθελοντική αιμοδοσία μέσα σε μια παρέα όπου 
υπάρχει φυσικά δεσμός αίματος…Την πρώτη ημέρα, 
την Παρασκευή, δώσαμε γνωριμία…όπως γίνεται 
πάντα στην αρχή μιας σχέσης. Έγιναν οι λεγόμε-
νες πιστοποιήσεις. Στη συνέχεια σε ένα κατάμεστο 
αμφιθέατρο έγιναν και οι απαραίτητες ευχαριστίες. 

Οι φορείς που βοήθησαν στην 
πραγματοποίηση του Συνεδρίου 
τιμήθηκαν από το ΣΕΑ Ξάνθης 
και από όλους τους συμμετέ-
χοντες που τους χάρισαν το πιο 
θερμό τους χειροκρότημα. Ο 
Πρόεδρος του ΣΕΑ Ξάνθης, ο 
Πρόεδρος της προσωρινής τρι-
μελούς οργανωτικής επιτροπής 
και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α., 
απηύθυναν χαιρετισμό και ουσι-
αστικά ενημέρωσαν για την αι-
τία που αποφασίστηκε αυτό το 
Συνέδριο κάνοντας επισκόπηση 
και των γεγονότων που μας οδή-
γησαν σε αυτό το σημείο. Μετά 

τους Προέδρους, σειρά είχε το Προεδρείο για να συ-
ντονίσει τη συζήτηση και την ψήφιση του Εσωτερικού 
Κανονισμού. Αξιόλογοι ομιλητές πήραν το λόγο και 
προσπάθησαν να μας μεταδώσουν τις γνώσεις και 
τις εμπειρίες τους όσον αφορά τα οφέλη της Υγείας 
του Εθελοντή αιμοδότη, την επικοινωνία στην προώ-
θηση της εθελοντικής αιμοδοσίας ανάμεσα σε νέους 
εθελοντές και τους ανασταλτικούς παράγοντες στην 
προσέλευση νέων εθελοντών και την αντιμετώπισή 
τους. Και σε αυτό το κομμάτι του συνεδρίου τα παι-
διά συμμετείχαν όσο μπορούσαν καθότι, και το άγ-
χος –για πολλούς – της συμμετοχής για πρώτη φορά 
σε δημόσια συζήτηση για τέτοια θέματα και το άγχος 
του - για πρώτη φορά - προεδρείου για  να «μείνουμε 
μέσα στο χρόνο», και ο ανελέητος σε αυτές τις περι-
πτώσεις χρόνος, ανέβαλαν για το Σάββατο το ραντε-
βού για περισσότερη συζήτηση.    

  Στη συνέχεια είχε σειρά ο Εσωτερικός Κανονισμός. 
Ένας κανονισμός με 24 άρθρα που διαβάστηκαν και 
ψηφίστηκαν ομόφωνα από τους αντιπροσώπους – με 
κάποιες επισημάνσεις που συζητήθηκαν και καταλή-
ξαμε όλοι σε σύμφωνη γνώμη. Άρθρα που καθορί-

1ο Πανελλήνιο Ιδρυτικό Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών
Ξάνθη 14-16 Μαρτίου 2008
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ζουν τις κατευθύνσεις και τις αρμοδιότη-
τες των οργάνων της Π.Ε.Ν.Ε.Α..

Και μετά ήρθαν, όχι οι μέλισσες αλλά…
οι μεζέδες! Κατάκοποι από το ταξίδι, κα-
τάκοποι και από την ανύψωση της κάρ-
τας του αντιπροσώπου κατά την ψηφο-
φορία, ξαμοληθήκαμε στα ουζερί και τα 
μαγαζάκια της Ξάνθης. Οι διοργανωτές 
είχαν φροντίσει να μας προμηθεύσουν 
με την απαραίτητη κάρτα εισόδου σε 
κάποια μαγαζιά και η πόλη της Ξάνθης – 
παλιά και καινούργια – πλημμύρησε από 
νέους εθελοντές αιμοδότες! 

  Το Σάββατο μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως η μέρα των παρουσιάσεων. Πολύ σω-
στά δόθηκε χρόνο σε όλους τους αντι-
προσώπους να παρουσιαστούν και να 

παρουσιάσουν τις 
δράσεις των συλ-

λόγων τους. Έτσι, από αρκετά νωρίς, 
κατά τις 10:00 δηλαδή, μαζευτήκαμε και 
με τον καφέ και το κουλουράκι στο χέρι 
πήραμε δυνάμεις για το πολύ ενδιαφέ-
ρον πρωινό. 

  Κύριος σκοπός της Π.Ε.Ν.Ε.Α. η 
προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδο-
τών. Οι τρόποι για να πραγματοποιηθεί 
αποτελεσματικά αυτό,  παρουσιάστη-
καν και έδωσαν αφορμή για συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων. Αναλύθηκαν 
επίσης θέματα όπως: ο εθελοντισμός 
και η οργάνωση των ΣΕΑ και η νεολαία 
μέσα σε αυτούς και η προοπτική της 
Π.Ε.Ν.Ε.Α. καθώς και τι σημαίνει Παγκό-
σμια Επιτροπή Νέων. 

Και ανάμεσα σε αυτά τα θέματα, δινό-
ταν και η ευκαιρία σε κάθε σύλλογο να 
αναδείξει τις δραστηριότητες του μέσω 

των εκπροσώπων του. Η γενική εντύπω-
ση ήταν ότι όλοι οι σύλλογοι στηρίζουμε 
όμοιες δραστηριότητες και αυτό ίσως θα 
μπορούσε να είναι η απαρχή για να κά-
νουμε πανελλαδικές δραστηριότητες με 
τη συμμετοχή όλων. Μια τέτοια δραστη-
ριότητα φυσικά είναι η Λαμπαδηδρομία. 

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου πριν 
την εκλογική διαδικασία εντόπισε και μας 
τα παρουσίασε πολύ εύστοχα ο ψυχολό-
γος υγείας που είχαν φροντίσει οι διορ-
γανωτές να καλέσουν για να παρακολου-
θήσει τις εργασίες του συνεδρίου. Όχι, 
δεν αισθανθήκαμε ότι μας παρατηρούσε 
ο «μεγάλος αδερφός» γιατί πρώτον στην 
οικογένεια της Π.Ο.Σ.Ε.Α. μέχρι στιγμής 
υπάρχει μόνο ένα παιδί, η Π.Ε.Ν.Ε.Α. και 
δεύτερον γιατί και ο άνθρωπος που ανέ-
λαβε αυτό το ρόλο ήταν τόσο διακριτι-

Πλήθος νέων παρακο-
λουθούν το Συνέδριο
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κός και συνετός που δεν μπήκαμε ποτέ στην ψυχολογία ότι κάποιος ήταν εκεί για να 
μας κρίνει. Ίσα-ίσα, λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις του. 

Μετά από πολύ μπλα μπλα και άλλο τόσο…ήρθε η ώρα για διασκέδαση…και ακόμη 
δεν ξέραμε που θα πηγαίναμε ακριβώς. Μετά από τα 45 λεπτά που μας δόθηκαν-
σύμφωνα πάντα με πρόγραμμα- για να «γίνουμε πιο όμορφοι» πήγαμε για δείπνο και 
πολύ χορό σε ένα υπέροχο χώρο που ήταν όλος δικός μας. Τραγουδήσαμε 
(άλλωστε στο συνέδριο αυτό αναδείξαμε όλα μας τα ταλέντα), χορέψαμε 
και μας πήρε το πρωί…Κάποιοι συνέχισαν και μετά, ενώ βεβαίως ας μην 
ξεχνάμε ότι είχε ξεκινήσει και η προεκλογική καμπάνια των υποψηφίων 

για την Εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή. 
Τα ρουσφέτια έδιναν και έπαιρναν και οι 
ψηφοφόροι: λίγο κρασί, λίγο χορό και το 
νου να ξυπνήσουν το πρωί…μάλλον ανα-
ποφάσιστοι έδειχναν εκείνη την πρωινή 
ώρα. 

Συνεπείς στο πρωινό ξύπνημα και το κά-
λεσμα της εκλογικής διαδικασίας…οι αντι-
πρόσωποι χάρηκαν την έξυπνη παρουσί-
αση των υποψηφίων και ένας-ένας με το 
τέμπο που δινόταν από την εφορευτική 
επιτροπή ψήφισαν. Δεν υπήρξε κανένα 
πρόβλημα, τα exit polls δεν είχαν καμιά 
πληροφορία και η εφορευτική επιτροπή 
κρατούσε το στόμα της κλειστό. Κάτι ψί-
θυροι ακουγόταν στην αίθουσα αλλά δεν 
μπορούσαμε να σταματήσουμε το «Στε-
φανάκη». Νωρίς το μεσημέρι όλα ξεκαθά-
ρισαν…

Κανένα άκυρο και κανένα λευκό. Μεγά-
λη συμμετοχή και αντιπροσωπευτική Εν-
νεαμελής Διοικούσα Επιτροπή. Βέβαια, 
λόγω πολλών αναχωρήσεων συνέδρων, 
καθώς είχαν έρθει κάποιοι από πολύ μα-
κριά, οι υποψήφιοι λίγο έλειψε να χειρο-
κροτούνται μόνοι τους! Μάλλον την άλλη 
φορά θα κανονίσουμε όλοι τις αφίξεις και 
τις αναχωρήσεις μας λίγο καλύτερα. 

Ευχές δόθηκαν από όλους για δημιουρ-
γική αρχή και όμορφη εξέλιξη. Δεν αρκούν 
βεβαίως μόνο οι ευχές σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση αλλά η έμπρακτη συμμετοχή και 
συμπαράσταση. 

Τα παιδιά, όλοι μας, αποδείξαμε ότι μπο-
ρούμε………αρκεί να συνεχίσουμε να θέ-
λουμε! Και την Π.Ε.Ν.Ε.Α. τη θέλουμε και 
θα πρέπει να τη θέλουμε όλοι μας γιατί εί-
ναι το φυτώριο νέων συνειδητοποιημένων 
εθελοντών αιμοδοτών! 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΘΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΑ-
ΦΕΙ…ΟΧΙ ΣΕ 5’’, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΝ ΟΛΟΙ 

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ! «
                                                            

Πλέον… η Σταυρούλα τα λέει 
όλα, γνωρίζουμε εξάλλου την 
ικανότητά της, μην ξεχνάμε την 
Αμφικτιονία της Κρήτης που 

έκανε όλους να ριγήσουν και να 
κλάψουν… αλλά αυτό δεν περιο-

ρίζεται στο χάρισμα του λέγειν αλλά 
στην ψυχή που είναι δεμένη με το εθελο-
ντικό αιμοδοτικό κίνημα που σημαίνει ...τι 
άλλο… Π.Ο.Σ.Ε.Α….

Ήταν μια γεύση γι’ αυτούς που δεν είχαν 
την ευκαιρία και τη χαρά να είναι κοντά 
μας εκείνες τις σημαντικές για τη χώρα 
μας στιγμές.

Δημιουργήθηκε η Π.Ε.Ν.Ε.Α., τελείωσε 
πλέον η περίοδος χάριτος, η περίοδος των 
υποσχέσεων, η περίοδος των υποθέσεων. 

Διενέργεια εκλογών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Η πρώην Ειδική Γραμματέας της ΠΟΣΕΑ κ. Πολά-
κη και ο Γραμματέας της ΠΕΝΕΑ κ. Ταντσίδης
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Είμαστε παρόντες για να προσπαθήσουμε, με 
έναν και μοναδικό στόχο, την αυτάρκεια της χώ-
ρας μας από εθελοντικά προσφερόμενο αίμα.

Ήταν ένα ξεκίνημα από την Ξάνθη. Η συμμε-
τοχή των νέων από όλη την Ελλάδα το πρώτο 
θετικό μήνυμα. Η υπόσχεσή τους… όταν θα γυρ-
νούσαν στους τόπους τους θα γίνονταν η επόμε-
νη μέρα των Συλλόγων τους… μας έκανε όλους 
να αισιοδοξούμε.

Η επιτροπή μας, η επιτροπή των Νέων της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α., η επιτροπή της Αιμοδοτικής Νεολαί-
ας της Ελλάδας άρχισε να λειτουργεί! Η παρου-
σία της καθημερινά πιο αισθητή, με πρώτο μέλη-
μά της την επικοινωνία.

Δηλώσαμε την απειρία, τις παιδικές ασθένειες 
του Νεογέννητου αλλά η πρώτη συνεδρίαση και 
η συνέχεια έβαλε στόχους.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κουβάλησε την 
πληροφόρηση, μετέφερε απόψεις και έβαλε θέ-
ματα άμεσα. Δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας 
που η δουλειά τους θα δημοσιευτεί… δεν καθί-
σαμε με σταυρωμένα χέρια και να χαιρόμαστε 
τις εκλογές! Κάναμε εργαλείο την τεχνολογία, 
με λίγα λόγια, που πιθανά για τους πατέρες μας 
αποτελεί τεχνική όχι και τόσο προσιτή. 

Στοχεύσαμε σε συναντήσεις νέων, άμεσες 
πριν παγώσει εκείνη η πρώτη της Ξάνθης ζεστα-
σιά. Στον Έβρο η Πανέβρια Συνάντηση Νέων, 
στην Καστοριά Εκδήλωση – Συναυλία σε ροκ 
– μπαρ. Πληροφορηθήκαμε και είμαστε κοντά 
στη δημιουργία τμημάτων Νέων σε συλλόγους 
όπως Ν. Νικομήδειας, Καστοριάς ‘’Μελωδία της 
Καρδιάς’’, της Τραϊανούπολης Έβρου, της Ελε-
ούσας στα Γιάννενα, των Τερπνιωτών στην Θεσ-
σαλονίκη και στις Σέρρες.

Ήδη η Π.Ε.Ν.Ε.Α. σε συνεργασία με την Οργά-
νωση του 4ου Συνεδρίου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. που θα 
πραγματοποιηθεί 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου, δρομο-
λογεί Πανθεσσαλική Συνάντηση Νέων των Σ.Ε.Α. 
του τόπου στη Λάρισα.

Έχουν δημιουργηθεί ομάδες συζήτησης 
Π.Ε.Ν.Ε.Α. στους ιστότοπους του google και 
του facebook ενώ σύντομα θα είναι έτοιμη και η 
ιστοσελίδα της, χωρίς να ξεχνάμε ότι το περιο-
δικό μας ‘’Ο Εθελοντής Αιμοδότης’’ είναι έτοιμο 
να υποδεχθεί απόψεις μας, σκέψεις μας, άρθρα 
μας, σημαδεύοντας την πορεία του με το φρέ-
σκο υλικό που δημιουργεί την Νέα Πορεία, ας το 
ονομάσουμε ‘’το Βήμα των Νέων’’.

Σύντομα η οργανωτική μας ετοιμότητα θα μας 
επιτρέψει για μεγαλύτερες επιδιώξεις, τώρα εμέ-
νουμε στη σκέψη: ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΜΕΛΟΣ 
της Π.Ο.Σ.Ε.Α ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ.

Γρήγορα θα συναντηθούμε.
Εμείς περιμένουμε την επικοινωνία.

Εκ μέρους της Τριμελούς 
Εκτελεστικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος                                                                                                    
Δρούγγος Μιχάλης

Γωγώ Γεωργίου Άννη Ιωαννίτη

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΑ σας ενημερώνει, πως την Γραμματειακή Υποστήριξη, μας 
την παρέχουν οι νέες συνεργάτιδες κα Γωγώ Γεωργίου και κα Άννη Ιωαννίτη. 
Δύο στελέχη με τις απαραίτητες γνώσεις για να διευκολύνουν το έργο της Ομο-
σπονδίας.



7ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

1. Δρούγγος Μιχάλης, Πρόεδρος, Σύλλογος 
Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης, 6942422683, Πα-
πάφη 64, 54639, Θεσσαλονίκη, khronos667@
GMAIL.COM

2. Σιωπίδης Κώστας, Αντιπρόεδρος, ΣΕΑ Ν.Ξάν-
θης «Η Αγάπη», 6948804652, Παρθενώνος 32, 
67100, Ξάνθη, siwpidis@gmail.com

3. Ταντσίδης Δημήτρης, Γραμματέας, ΣΕΑ Τρα-
ϊανούπολης «Αγ.Γλυκερία», 6947153008, Θε-
ογένους Χαρίση 113, 54453, Θεσσαλονίκη, 
tantsman@hotmail.com

4. Κοντακίδης Κώστας, Μέλος, ΣΕΑ Αλεξανδρού-
πολης, 6973026297, Περιφερειακή Οδός 28, 
68100, Αλεξανδρούπολη, kodakgr@hotmail.
com

5. Χατζησάββας Κώστας, Μέ-
λος, ΣΕΑ Ρόδου, 6936931391, 
Αθηνών 2, Ανάληψη, 85100, 
Ρόδος, xatzhsave@gmail.
com

6. Τσαμπάζης Χρήστος, Μέλος, 
ΣΕΑ Ν.Ξάνθης «Η Αγάπη», 
6947833293, 67100, Πετεινός 
Ξάνθης, xristostsa@gmail.
com

7. Καλύβας Πέτρος, Μέλος, ΣΕΑ 
Ν.Καστοριάς, 6946479379, 
Τόκα 27, 52100, Καστοριά, 
petroskalyvas@yahoo.gr

8. Πρέντας Σεβαστιανός, Μέλος, 
ΣΕΑ ΕΚΑΒ Αθηνών «Γ.Γεννη-

ματάς», 6977421427, Κολοκοτρώνη 20, 56334, 
Θεσσαλονίκη, sebastian187@gmail.com

9. Παπαδοπούλου Κατερίνα, Μέλος, ΣΕΑ Αθη-
νών «Κοινωνική Αλληλεγγύη», 6946977687, 
Δημοσθένους 292, 17674, Καλλιθέα-Αθήνα, 
kpapadopulu@gmail.com

10. Παρίδης Παναγιώτης, Αναπληρωματικός, 
ΣΕΑ Ξυλοκάστρου ¨Οι Φίλοι της Ζωής», 
6974714819, Καραμανλή 27, 20400, Ξυλόκα-
στρο, luckyyy_v19@yahoo.gr

11. Μίχαλος Γιάννης, Αναπληρωματικός, ΣΕΑ Αθη-
νών «Κοινωνική Αλληλεγγύη», 6972467084, 
Δημοσθένους 243, 17674, Καλλιθέα-Αθήνα

12. Ρίζος Αθανάσιος, Αναπληρωματικός, ΣΕΑ Ανα-

τολής Ιωαννίνων, 6946027009, Ποντοηράκλει-
ας 55, 45221, Ανατολή Ιωαννίνων, ybohan@
hotmail.com

Από τους οποίους οι τρεις πρώτοι αποτελούν 
την Τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Ν.Ε.Α. 
Επίσης αντιπρόσωπος της Π.Ε.Ν.Ε.Α. στην I.Y.C. 
ορίζεται και λόγω της θέσης του ως ταμίας στην 
Τριμελή Επιτροπή της I.Y.C. ο Δρούγγος Μιχάλης. 
Συζητήθηκε η δημιουργία επιτροπών οι οποίες θα 
έχουν επί μέρους αρμοδιότητες και θα αποτελού-
νται από τουλάχιστον ένα μέλος της Εννεαμελούς 
Διοικούσας Επιτροπής και Μέλη της Π.Ε.Ν.Ε.Α. 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

Αποφασίστηκε οι Επιτροπές αυτές να είναι: 
1. Επιτροπή Τύπου και Δημοσί-

ων Σχέσεων.
2. Επιτροπή Διαδικτύου. 
3. Επιτροπή Δραστηριοτήτων. 
Μέλη αυτής της ομάδας μπο-

ρούν να γίνουν μόνο μέλη της 
Π.Ε.Ν.Ε.Α. δηλαδή νέοι εθελο-
ντές αιμοδότες που ανήκουν σε 
Σ.Ε.Α.- Μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και 
αυτό όχι για να γίνει διαχωρι-
σμός Νεολαίων! Εμείς πάντα πε-
ριμένουμε ότι όλοι Πανελλαδικά 
που ασχολούνται με την εθελο-
ντική μη αμειβόμενη Αιμοδοσία 
θα γίνουν μέλη του μοναδικού 
εκφραστή της Eθελοντικής Αιμο-
δοσίας.

Χαιρετισμός πρoέδρου Δ.Σ. Π.Ο.Σ.Ε.Α κ. Χρήστου Πρωτόπαπα  

Εννεαμελής Διοικούσα Επιτροπή και Αναπληρωματικοί

To πρόγραμμα του Συνεδρίου

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α 
αναφέρθηκε στη σημαντικό-
τητα του συνεδρίου αυτού 
και επεσήμανε την εξέλιξη 
και το ρόλο που πολλαπλά 
διαδραματίζουν οι νέοι μέσα 

από το Συνέδριό τους. Επι-
πλέον, παρουσίασε το αποτέλε-

σμα των δύο συσκέψεων σε Κομοτηνή 
και Αθήνα και αναφέρθηκε στη χρησιμότητα της 
Π.Ε.Ν.Ε.Α για την υλοποίηση και το σχεδιασμό των 
δράσεων της ομοσπονδίας μας, που είναι η αυτάρ-
κεια αίματος στη χώρα μας, χωρίς κανενός είδους 
ανταποδοτικότητα.  

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας από το 2006 με Τεχνι-
κούς Συμβούλους και την βοήθεια της Επιστημο-
νικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογί-
ας της Π.Ο.Σ.Ε.Α. ολοκλήρωσε και κατέθεσε στο 
Υπουργείο Υγείας πρόταση Στρατηγικού Σχεδια-
σμού για την Ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσί-
ας στην Χώρα μας. 

Ενέργειες Ανάλυσης στρατηγικού σχεδιασμού
1. Ανάλυση Περιβάλλοντος και σημερινών Πρα-

κτικών 

2. Ανάλυση καλών Πρακτικών από το Διεθνές 
περιβάλλον

3. Ανάπτυξη οράματος και σκοπών για την αιμο-
δοσία στην Ελλάδα

4. Ανάπτυξη στόχων και Στρατηγικής
5. Ανάπτυξη πλάνου εφαρμογής με συγκεκριμέ-

νες δράσεις 
6. Υποστήριξη εφαρμογής ενεργειών από την 

Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Ενέργειες βασικής επικοινωνίας
1. Διεξαγωγή παρουσίασης της νέας στρατηγι-

κής στα ΜΜΕ
2. Βασικοί άξονες ενημέρωσης – διαφώτισης  
Α. Σχολεία
Β. Στρατός
Γ. Δημόσιος Τομέας
Δ. Ιδιωτικός Τομέας
Ε. Πολιτεία     

   
Σκοπός της ίδρυσης της Π.Ε.Ν.Ε.Α είναι μια 

προσπάθεια για προσέγγιση Νέων Εθελοντών 
Αιμοδοτών  ώστε να γίνουν πηγή ανανέωσης της 
σκέψης αλλά και των μεθόδων που χρησιμοποιού-
με για να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε 

και να προσεγγίσουμε καινούργιους Εθελοντές 
Αιμοδότες.

Ιδρύουμε την Π.Ε.Ν.Ε.Α. για να έχουμε ένα σύμ-
βουλο με νέες ιδέες, με νεανικό ενθουσιασμό για 
να μην εγκλωβιστεί η ιδέα της Εθελοντικής Αιμο-
δοσίας σε συντηρητικές πρακτικές που θα την 
αποδυναμώσουν. 

είναι έτσι δομημένο ώστε
•  να ενημερωθούμε για θέματα που αφορούν περισσότερο την προ-

σέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών και γι’ αυτό το λόγο έχουν 
προσκληθεί αξιόλογοι ομιλητές

• να γνωριστούμε καλύτερα και να εντοπίσουμε τα κοινά μας στοι-
χεία μέσα από τις παρουσιάσεις των συλλόγων που θα γίνεται αύ-
ριο Σάββατο, ενδιάμεσα των εισηγήσεων.

• Και τέλος την Κυριακή, να αναδείξουμε μέσα από την εκλογική δι-
αδικασία την Εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή για να αναλάβει τα 
καθήκοντά της οδηγώντας την Π.Ε.Ν.Ε.Α. προς την επίτευξη των 
στόχων μας.

Από αριστερά προς τα δεξιά ο Β΄ Αντιπρόεδρος του ΣΕΑ Ξάνθης 
κ. Γ. Παπαευστρατίου, ο Μητροπολίτης Ξάνθης & Περιθεωρίου κ.κ. Πα-
ντελεήμων, ο Γεν. Γραμματέας της ΠΟΣΕΑ & Πρόεδρος του ΣΕΑ Ξάνθης 
κ. Ι. Παπαχρόνης και το Μέλος του ΣΕΑ Ξάνθης κ. Π. Σπυριδόπουλος».
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λήνιο Συνέδριο Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Συνδιοργανωτές:
Περιφέρεια Θεσσαλίας / Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας
Δήμος Λάρισας / ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας / 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

30-31 
Μαΐου & 
1 Ioυνίου 
2008

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Οργάνωση: 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (ΠΟΣΕΑ)

υπουργείο υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης

μ ε  δ ύ ν α μ η  σ τ η  ζ ω ή

 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Ξενοδοχείο 

“Classical 

Larissa 

Imperial”

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ο4

υπουργείο υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης

μ ε  δ ύ ν α μ η  σ τ η  ζ ω ή
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Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι
Αιμοδότες και Αιμοδότριες. Εκπρόσωποι των Συλλόγων Εθελο-

ντών Αιμοδοτών της χώρας μας. Εκπρόσωποι φορέων, Νοσοκομεί-
ων, τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, Εκπρόσωποι Πολι-
τικών Κομμάτων, Δημοσίων Αρχών, Σωμάτων Ασφαλείας, Στρατού, 
εκπρόσωποι Μ.Μ.Ε. Χορηγοί.

Σας καλωσορίζω στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντικής Αιμο-
δοσίας στην  Λάρισα. Το φετινό μας Συνέδριο καθώς και η Γενική 
μας Συνέλευση που θα αρχίσει σήμερα το απόγευμα στον ίδιο χώρο, 
θα σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα για το Εθελοντικό Αιμοδοτικό 
Κίνημα στην Χώρα μας. Το διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 
σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή, την Επιτροπή Δεο-
ντολογίας, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Διοικητική επιτροπή της 

Ομιλία Προέδρου Δ.Σ. Π.Ο.Σ.Ε.Α. κ. Χρήστου Πρωτόπαπα κατά την έναρξη 
των εργασιών του 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Π.Ε.Ν.Ε.Α, τους εκπροσώπους των 800 Μ.Κ.Ο για 
την αναθεώρηση του Συντάγματος, την Ομοσπον-
δία των Θαλασσαιμικών, τις προτάσεις των συλλό-
γων της Ομοσπονδίας μας και άλλων φορέων, τις 
απόψεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Α. της Αιματολογικής 
Εταιρίας και άλλων Επιστημονικών φορέων καθώς 
και την πρόθεση της Ηγεσίας του Υπ. Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης να στηρίζει πρωτοβου-
λίες που θα έχουν στόχο την Αυτάρκεια Αίματος 
στην Χώρα μας. Η Ομοσπονδία μας ανακηρύσσει 
το 2008 έτος ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΥΕΛΙΞΙΑ - ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΒΕΛΤΊΩΣΗ. 

Αγαπητοί μου 
Είμαστε έτοιμοι. Δυο χρόνια Συνεχής προσπά-

θεια. Ένα Στρατηγικό πλάνο για την Ανάπτυξη της 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Βρισκόμαστε στο μέ-
σον μιας Πανελλαδικής Έρευνας που ανέθεσε η 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. σε εταιρία Δημοσκοπήσεων την MRB. 
Στις 20 Ιουνίου, θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής 
της Έρευνας που θα μας βοηθήσουν σημαντικά 
στην εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Ιδρύσαμε την Π.Ε.Ν.Ε.Α και θέλω να σας ευχαρι-
στήσω για αυτό. Σημαντικό βήμα. Είμαστε βέβαιοι 
αυτοί οι νέοι θα αποτελέσουν τα βασικά στελέχη 
υλοποίησης του οράματος της δικής μας γενιάς. 
Είναι αυτοί που καλούνται να στηρίξουν την νέα 
προσπάθεια. Είναι αυτοί που μαζί με μας θα στη-
ρίξουν το Στρατηγικό και Επιχειρηματικό πλάνο 
της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Είναι αυτοί που θα στηρίξουν τα πι-
στοποιημένα Συστήματα ποιότητας  και Εταιρικής 
κοινωνικής Ευθύνης της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Η επιμόρφωση 
των στελεχών των Συλλόγων μας αρχίζει τα επόμε-
να τρία χρόνια με Διαφάνεια – Ευελιξία και Συνεχή 
Βελτίωση σε όλες τις δράσεις μας θα αποδείξουμε 
πως μπορούν να μας εμπιστεύονται. Έχουν υπο-
χρέωση να μας στηρίξουν.

Ο Μεγάλος Περικλής απευθυνόμενος στους 
Αθηναίους εξαίρει την Εθελούσια συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά ως εξής: Αν η πόλη έχει καλώς 
στο σύνολο της, ωφελεί περισσότερο τους πολίτες 
παρά αν ευτυχεί μεν ο καθένας από τους πολίτες 
χωριστά, αλλά κλονίζεται στο σύνολο της, διότι ο 

Το Προεδρείο του Συνεδρίου. Από αριστερά τα μέλη της ΠΟΣΕΑ ο Γεν. Γραμ-
ματέας  κ. Παπαχρόνης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Τσελεπής και το μέλος του Δ.Σ. 
κ.  Χ. Δρούγγος
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άνθρωπος και αν ευτυχεί ατομικά, παρόλα αυτά κατα-
στρέφεται μαζί με την πατρίδα του αν αυτή καταστρα-
φεί αν δε στην αντίθετη περίπτωση ο ίδιος δυστυχεί 
ενώ η πατρίδα του ευτυχεί έχει πού περισσότερες πι-
θανότητες να διασωθεί. 

Οι Έλληνες πάντα υπήρξαν από την αρχαιότητα Αγ-
γελιοφόροι του Εθελοντισμού, και σήμερα οι Έλλη-
νες έδειξαν περίτρανα μπροστά στα μάτια όλου του 
κόσμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες πως συνεχίζουν 
την σκυτάλη του εθελοντισμού. Όπως κάνουμε και 
όλοι εμείς με τις Αμφικτιονίες μας, τις Λαμπαδηδρο-
μίες μας και τα συνέδρια μας.

Η χώρα μας αλλά και η Ανθρωπότητα έχει ανάγκη 
από καλούς Σαμαρείτες από όλες τις Εθελοντικές μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες πρέπει να φτά-
σουν στο επίπεδο οριζόντιας οργάνωσης να συνερ-
γάζονται και να συντονίζονται μέσω της δημιουργίας 
ενός δικτύου. 

Μεταλαμπαδεύουμε τις αξίες της Εθελοντικής μη 
Ανταποδοτικής Αιμοδοσίας την Δωρεά Οργάνων και 
Ιστών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. Π.Ο.Σ.Ε.Α
κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Η συντονίστρια του Συνεδρίου 
δημοσιογράφος κ. Θεοχαρούλη

Ο Πρόεδρος 
της ΠΕΝΕΑ 
κ. Μιχάλης 
Δρούγγος

Αγιασμός του συνεδρίου. Από αριστερά το μέλος της ΠΟΣΕΑ κ. Χ. Δρούγγος, ο 
ειδικός γραμματέας της ΠΟΣΕΑ κ. Νικόπουλος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΑ 
κ. Πολυκρέτης, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου και δεξιά 
διακρίνεται ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κ. Πρωτόπαπας
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Παράλληλα, το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) στη συνεδρίαση του στις 10 
Μαΐου 2008 αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει για την ευαισθησία και 
το ενδιαφέρον στον αγώνα μας για την ανάπτυξη της Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας στους κάτωθι:

ΦΩΤΟ 0088, 276
1. Διοικητή Α΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής κ. Σταύρο Πε-

ντέα.
2. Μέγα χορηγό της Π.Ο.Σ.Ε.Α κ. Ανδρέα Παναγόπουλο.
3. Αείμνηστο Ιατρό Αιμοδοσίας κ. Αντώνιο Γιανοχωρίτη.  

Σχετικά με την παρουσίαση του θέματος «Συστήματα Διαχείρισης 
Ποιότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» από τον Δρ.Ραπτά-
κη Νικόλαο (EOQ Quality Auditor), ανέφερε ότι υπάρχουν περισσό-
τερες από 300 εφαρμογές Συστημάτων Ολικής Ποιότητας και τα 
πρότυπα για την πιστοποίηση είναι:

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας   (QMS)   
ISO 9001: 2000
Συστήματα Εταιρικής   Κοινωνικής Ευθύνης   
SA 8000

Βασική Αρχή Συνεχούς Βελτίωσης 
είναι: «ό,τι μπορείς να μετρήσεις, 
μέτρησέ το και ό,τι δεν μπορείς 
να μετρήσεις κάνε το μετρήσιμο» 
Γαλιλαίος (1564)

Ο γιος του αείμνηστου Ιατρού Αιμοδοσίας Α.Γιανοχωρίτη Χρή-
στος, παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα από τον Αναπληρωτή Τα-
μία της ΠΟΣΕΑ κ. Πανταζώνα

Η Διευθύντρια Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Νοσοκομείου 
Λαρίσης κ. Μ. Χατζητάκη στην εισήγησή της 

στο συνέδριό μας
Ο εκπρόσωπος του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ο εκπρό-
σωπος του Νομάρχη

Από αριστερά προς τα δεξιά ο Αστ. Δ/ντής Περιφέρειας Θεσσαλίας Υποστράτη-
γος κ. Κασαπάκης, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ κ. Πρωτόπαπας, ο Βουλευτής ΠΑ-
ΣΟΚ Ν. Λαρίσης κ. Νασιώκας και το Μέλος του Δ.Σ της ΠΟΣΕΑ κ. Χ. Δρούγγος
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
«Εορτάζοντας το Δώρο του Αίματος» 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Στις 14 Ιουνίου 2008, η Παγκόσμια Ημέρα του Εθε-
λοντή Αιμοδότη θα εορταστεί για άλλη μια φορά σε 
όλο τον κόσμο.  Ένα ετήσιο θεσμοθετημένο γεγο-

νός από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 2005.  Η 
μέρα αυτή γιορτάζει και ευχαριστεί τους Εθελοντές Αιμο-
δότες για το δώρο τους – αίμα και εστιάζει στην παγκό-
σμια ασφάλεια και αυτάρκεια αίματος.

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδό-
τη εορτάζετε σε όλο και περισσότερα σημεία του κόσμου 
με καμπάνιες και προγράμματα για την ευαισθητοποίηση 
του ευρύτερου κοινού.  Το 2006, εορτάστηκε σε πάνω 
από 120 χώρες με την υποστήριξη Βασιλιάδων, Προέ-
δρων, Υπουργών Υγείας, διασημοτήτων και αθλητικούς 
ήρωες.  Η Ημέρα αυτή έγινε πλατφόρμα για την προώ-
θηση ευρύτερων ενεργειών σε κάποιες χώρες, συμπερι-
λαμβανομένου την ανακοίνωση Εθνικών σχεδιασμών για 
τον επανασχεδιασμό υπηρεσιών μετάγγισης αίματος, τη 
διάδοση νομοθεσίας αναφορικά με αιμοδοσία και άλλες 
όψεις της μετάγγισης του αίματος και της προώθησης 
εθνικών κατευθύνσεων για την κλινική πρακτική μετάγ-
γισης.

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

Την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, η πα-
γκόσμια κοινότητα αναγνωρίζει τον ξεχωριστό ρόλο των 
εθελοντών, μη αμειβόμενων αιμοδοτών. 

 Το 2007, το θέμα ήταν  Ασφαλές Αίμα για μια Ασφαλή 
Μητρότητα, ώστε να υπογραμμίζει πως οι εθελοντές αι-
μοδότες μπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο σώζοντας τις 
ζωές χιλιάδων μητέρων και νεογέννητων.  

Φέτος το θέμα που όρισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία 

(FIODS) για την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη είναι: 
Δώσε αίμα συχνά για να βοηθήσεις τα εθνικά προγράμματα αιμοδοσίας να διασφα-

λίσουν τις ποσότητες αίματος που χρειάζονται αποκλειστικά από μη αμειβόμενους 
και ασφαλείς Εθελοντές Αιμοδότες.

 Το σύνθημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας φέτος είναι «Πολλές ευτυχισμένες επι-
στροφές» για να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε όλοι αίμα τακτικά και προ-
γραμματισμένα. 

Αν θέλουμε να ταιριάσουμε τις ποσότητες του συλλεγόμενου αίματος με τις ποσότη-
τες του αίματος που απαιτούνται  για την κάλυψη των αναγκών και έτσι να διασφαλίσου-
με πως όποιος θα χρειαστεί αίμα θα έχει στη διάθεσή του ασφαλές αίμα τη στιγμή που 
θα το χρειαστεί, πρέπει να κάνουμε σαφές στο ευρύ κοινό πως είναι ανάγκη να αιμοδο-
τούμε συχνά, καθώς το αίμα μπορεί να αποθηκευτεί και να διατηρηθεί αναλλοίωτο προς 
χρήση μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πάντα διαθέσιμο 
ασφαλές και φρέσκο αίμα και για αυτό θέλουμε να παροτρύνουμε τους υπάρχοντες 
αλλά και τους μελλοντικούς αιμοδότες να δίνουν αίμα σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Κατά τη διάρκεια του έτους τακτικοί αιμοδότες προσέρχονται για αιμοδοσία καθημερινά 
και αφιερώνουν κάποια λεπτά από την ημέρα τους στον συνάνθρωπό τους, αλλά φέτος 
η 14η Ιούνη είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Σε γυναίκες και άντρες που σώζουν ζωές με 
την αφοσίωσή τους, το πάθος και την γενναιοδωρία τους. 

Αυτοί οι άνθρωποι τιμώνται παγκοσμίως την 14η Ιούνη με εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται από τους κατά τόπους Συλλόγους, την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), καθώς και την Παγκόσμια Ομοσπονδία 
(FIODS-IFBDO).

Η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη εορτάζετε σε συνεργασία με την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και 
Ερυθράς Ημισελήνου, την Παγκόσμια Κοινότητα Μετάγγισης Αίματος και την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Οργανισμών Αιμοδοσίας - FIODS.  Κάθε χρόνο οι Φορείς αυτοί ενώνονται στο 
όνομα του παγκόσμιου αυτού γεγονότος και εστιάζονται στην χρησιμότητα ασφαλούς 
αίματος και στη σπουδαιότητα συχνών εθελοντικών αιμοδοσιών.  Το γεγονός αυτό 
σχεδιάστηκε, επίσης, και για να υποστηρίξει τις εθνικές και τοπικές καμπάνιες και τις 
Παγκόσμιες Οργανώσεις για να προωθήσουν μακροχρόνια προγράμματα και καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης του κοινού. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών – Π.Ο.Σ.Ε.Α. και οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών, μέλη της, στα πλαίσια 
της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη διοργανώνουν εθελοντικές αιμοδοσίες 
και ενημερωτικές ομιλίες σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. Πληροφορίες σχετικά 
με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε και στην 
ιστοσελίδα μας www.posea.gr

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

Οι Εθελοντές Αιμοδότες προέρχονται από όλα τα πλάτη και τα μήκη της κοινωνίας και 
του κόσμου και προσφέρουν συλλογικά πάνω από 81 εκατομμύρια φορές το αίμα τους 
ετησίως. Άνθρωποι διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου, επαγγέλματος, κοινωνικής 
τάξης, οικονομικής κατάστασης και εθνικότητας, αλλά όλοι χαρακτηρίζονται από 
ενδιαφέρον και αλληλεγγύη  για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, γιατί μπορούν να μπουν 
στη θέση του και να συναισθανθούν την ανάγκη του και γνωρίζουν πολύ καλά πως όλοι 
μας κάποια στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή ανάγκης, είτε προσωπικά 
είτε στο άμεσο οικογενειακό μας περιβάλλον. Όμως μόνο ένα ποσοστό του παγκόσμιου 
πληθυσμού προσφέρει το αίμα του. Άρα λοιπόν θέλουμε πολλούς παραπάνω αιμοδότες 
για να εγγυηθούμε πως όλοι οι ασθενείς θα λάβουν το ασφαλές αίμα που χρειάζονται. 

Πολλοί άνθρωποι απλά δεν γνωρίζουν τις ανάγκες μας για αίμα. Σκοπός μας είναι 
να ενωθούμε και να συνεργαστούμε με όποιον χρειάζεται και να κάνουμε όλες τις 
ενέργειες που απαιτούνται για να διαδώσουμε το ελπιδοφόρο μήνυμα πως κάθε υγιής 
άνθρωπος μπορεί και πρέπει να γίνει αιμοδότης και να σώσει ζωές. Το σχέδιο δράσης 
μας αποσκοπεί σε αυτό και είμαστε αισιόδοξοι πως οι ελπίδες και οι προσπάθειές μας 
δε θα προδοθούν. 

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

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

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



13ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Α.

6η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης

Ημερομηνία: Τόπος:

03/08 έως 15/08/2008 Διαδρομές στην Κρήτη (Ηράκλειο - Λασίθι - Ρέθυμνο - Χανιά - Ηράκλειο)

16/08/2008 Η φλόγα παραδίδεται τιμητικά στο Σ.Ε.Α. Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Ξυλόκαστρο υποδοχή - εκδηλώσεις 

17/08/2008 Άφιξη της φλόγας στη Ρόδο - διαδρομές

17/08 έως 27/08/2008 Διαδρομές Ρόδος - Κω - Κάλυμνος - Λέρος - Χίος - Μυτιλήνη - Λήμνος (Δωδεκάνησα - ν. Ανατ. Αιγαίου)

28/08/2008 Αναχώρηση της φλόγας από τη Λήμνο και άφιξη στο Τρίγωνο Έβρου

28/08 έως 12/09/2008 Η φλόγα διέρχεται το Νομό Έβρου - Αλεξανδρούπολη - Κομοτηνή - Ξάνθη - Καβάλα - Δράμα - Σέρρες - Νιγρίτα 
- Τερπνή - Θεσσαλονίκη 

12/09/2008 Άφιξη της φλόγας στη Θεσσαλονίκη - Διαδρομές εντός της πόλεως 

Α΄ Κατεύθυνση

13/09 έως 30/09/2008 Θεσσαλονίκη - Άδενδρο - Γιαννιτσά - Έδεσσα - Πτολεμαϊδα - Κοζάνη - Σέρβια - Σιάτιστα - Νεάπολη - Καστοριά - 
Γρεβενά - Μέτσοβο - Γιάννενα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Πάργα - Πρέβεζα - Άρτα - Αγρίνιο - Μεσολόγγι. ΤΕΛΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Β΄ Κατεύθυνση 

13/09 έως 25/09/2008 Θεσσαλονίκη - Ημαθία - Πιερία - Λάρισα - Τρίκαλα - Καρδίτσα - Φάρσαλα - Βόλος - Λαμία - Δομοκός - Άμφισσα 
- Ιτέα - Αράχοβα - Λειβαδιά - Θήβα - Χαλκίδα - Αττική

26/09 έως 30/09/2008 Δήμοι Αττικής - (Σύρος)

01/10/2008 Κεντρική εκδήλωση - Αθήνα 

02/10 έως 09/10/2008 Διαδρομές εντός Πελοποννήσου 

Α΄ Κατεύθυνση Ισθμός  - Ν. Αργολίδας - Τρίπολη - Ν. Λακωνίας - Μεσσηνία - Ν. Ηλείας - Κάτω Αχαΐα - ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 

Β΄ Κατεύθυνση Διαδρομές Πόλη Κορίνθου - Κιάτο - Μελίσσι - Ξυλόκαστρο - Δερβένι - Αιγείρα - Ακράτα - Αίγιο - Ρίο - Πάτρα 

10/10/2008 Άφιξη της φλόγας στην Πάτρα - Επίσημες Εκδηλώσεις - Τέλος Λαμπαδηδρομίας - Έναρξη 22ης  Αμφικτιονίας

Στιγμιότυπα από την αφή της φλόγας της αγάπης στα Αγριανά Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης
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Πιστοποίηση 
του Διεθνούς 

Προτύπου
 ISO 9001:2000 
από την εταιρία 

DQS 
στην 

Ομοσπονδία μας
    

Στις 28 Ιουλίου 2008, κατόπιν συ-
νεργασίας με τον ειδικό σε θέματα 
Ανάπτυξης Συστημάτων Ποιότητας 

σύμβουλο, κύριο Μπούκλη Λάμπρο, 
και ύστερα από επιθεώρηση που 

πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 
ομοσπονδίας μας στην Αθήνα (οδ. 

Ολυμπιονίκη Χρήστου Μάντικα 7 
από την DQS Hellas Ltd. (Φορέα 

Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότη-
τας), χορηγήθηκε στην Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

το πιστοποιητικό σύμφωνα με το δι-
εθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότη-

τας, ISO 9001:2000 στο σύνολο των 
διαδικασιών της ομοσπονδίας.

Σκοπός της ομοσπονδίας είναι η 
καθημερινή και σταδιακή εναρμό-
νισή της με τους επιβεβλημένους 

πλέον κανονισμούς σε σχέση με τις 
συνθήκες εργασίας του προσωπικού 
της, συναρτήσει θεμάτων υγείας και 
ασφάλειας αλλά και με την πρόληψη 
μέτρων για ελαχιστοποίηση της επι-
βάρυνσης του περιβάλλοντος. Από 

΄δω και στο εξής καλούμαστε να 
δουλεύουμε συμβαδίζοντας με τις 

διεθνείς προδιαγραφές και έχοντας 
σαν στόχο την αρτιότερη εσωτερική 
λειτουργία της Π.Ο.Σ.Ε.Α., την καλύ-

τερη και ταχύτερη ενημέρωση των 
συλλόγων- μελών μας σε διαδικαστι-

κά και οργανωτικά θέματα και την 
όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη 
των αναγκών των κατά τόπους συλ-

λόγων.
Θεωρούμε ότι πλέον οι διεκδι-

κήσεις μας θα είναι ανάλογες του 
κύρους της εικόνας μας και των 

παροχών μας και ότι η πιστοποίηση 
θα μας βοηθήσει να προάγουμε 

αποτελεσματικότερα την ιδέα της 
εθελοντικής αιμοδοσίας.

Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Οργανισμών Αιμοδοσίας - FIOFD/IFBDO

Το Σάββατο, 17 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθη-
κε στο Μαράκες του Μαρόκου η Γενική Συνέλευση 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οργανισμών Αιμοδοσίας 
(FIODS-IFBDO). Συμμετείχαν είκοσι πέντε (25) χώρες 
από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα 
η οποία εκπροσωπείται διεθνώς από την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. 

Παρόλο που η φετινή Γενική Συνέλευση ήταν εκλο-
γο-απολογιστική και είχε ήδη γεμάτο πρόγραμμα, με 
αφορμή την παρουσία μας σε αυτή την Αφρικανική 
χώρα, συζητήθηκε στα πλαίσια της Ηπειρωτικής Επι-
τροπής (African Continental Committee) η κατάστα-
ση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Αφρικανική 
Ήπειρο και εκτιμήθηκαν οι χαώδεις διαφορές που 
υπάρχουν από χώρα σε χώρα. Είναι λογικό πως  προ-
βλήματα που απασχολούν τις περισσότερες χώρες 
της Αφρικής είναι αρκετά διαφορετικής φύσης από 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη 
και αυτό από μόνο του ενισχύει το θεσμό των Ηπει-
ρωτικών Επιτροπών της Διεθνούς Ομοσπονδίας, 
που είναι ένας βαθμός οργάνου εξειδικευμένου στα 
συγκεκριμένα ζητήματα της ηπειρωτικής περιοχής 
που της αναλογεί, ώστε να μην επιβαρύνεται το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με θέματα που 
μπορούν να εκτιμηθούν και να λυθούν καλύτερα ή 
ταχύτερα με τη συνδρομή επιτροπών τοπικών μελών. 
Είναι τάση της εποχής η αποκέντρωση και η εξειδί-
κευση, αλλά πέρα από όποια τάση, αυτό που πρέπει 
να μας απασχολεί πάντα είναι η ικανή διαχείριση της 
ενέργειας και του χρόνου μας, σε όλα τα επίπεδα, 
αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση όλων των δια-
θέσιμων πόρων. 

Με αυτά στο μυαλό συζητήθηκε η ανάγκη για πε-
ρισσότερες τοπικές διοργανώσεις και δράσεις (συ-
νέδρια, σεμινάρια, fora, επιτροπές) σε ηπειρωτικό 
επίπεδο, και λιγότερες παγκό-
σμιες, για να περιοριστούν για 
τους συμμετέχοντες τα έξοδα 
μετακίνησης και η κούραση, 
όταν καλούνται να διανύσουν 
μεγάλες αποστάσεις, αλλά για 
να γίνεται και ουσιαστικότερη 
δουλειά, καθώς θα μπορούν 
οι διοργανώσεις αυτές να 
υπεισέρχονται σε μεγαλύτερο 
βάθος στα τοπικά ζητήματα 
χωρίς να κουράζουν συμμετέ-
χοντες από άλλες ηπείρους. 
Για παράδειγμα ίσως να οδη-
γούμαστε αργά αλλά σταθερά 
προς τα τελευταία Παγκόσμια 
Συνέδρια Νέων, καθώς διαφαί-
νεται πως θα αντικατασταθούν 
από ετήσια Συνέδρια Νέων 
Ευρώπης, Αφρικής, Ασίας, κα-
θένα από τα οποία θα πραγμα-
τεύεται συγκεκριμένα θέματα 
που αφορούν τον Ευρωπαϊκό 
χώρο, τον Αφρικανικό κτλ. 

Ένα σημαντικό θέμα που απασχόλησε ήταν οι νέες 
συνεργασίες που μπορούν να συναφθούν τόσο σε 
Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο και η σύσφιξη 
παλιών σχέσεων συνεργασίας (ΤΙ, WHO, Red Cross-
Red Crescent κα). 

Το πιο σημαντικό όμως θέμα ήταν η στρατηγική 
που πρέπει να ακολουθηθεί σε σχέση με την Ευ-
ρωβουλή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας, για 
την πραγματοποίηση της οποίας συστάθηκε ομάδα 
δράσης με συμμετοχή και της Ελλάδας. Η Ομοσπον-
δία ήδη, λίγες ημέρες πριν τη Συνέλευση δια του 
Προέδρου της Niels Mikkelsen και του Ευρωπαίου 
Αντιπροσώπου της Filippo Drago, είχε συνάντηση 
με μέλη της Ευρωβουλής για την οποία και υπήρξε 
ενημέρωση και συζήτηση. Είναι πλέον εμφανές πως 
πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για βελτίωση 
του νομοθετικού πλαισίου για την Εθελοντική Αιμο-
δοσία και τα παράγωγά της, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Χρειάζεται οργανωμένη προσπάθεια και πίεση προς 
κάθε μεριά. 

Στην ΠΟΣΕΑ πιστεύουμε πως έχουμε τις δυνάμεις 
αλλά και την ανάγκη να συνδράμουμε σε πολλά από 
τα θέματα που καλείται να διευθετήσει η FIODS δι-
εθνώς, θέματα που μας αφορούν και φυσικά επη-
ρεάζουν το έργο και τη δράση μας στην Ελλάδα. 
Η απόφασή μας λοιπόν ήταν πολύ εύκολη: δε θα 
μείνουμε θεατές στις κερκίδες όσο διακυβεύονται 
διεθνώς σημαντικά θέματα που μας αφορούν άμεσα 
και καθημερινά. Το να αδιαφορήσουμε ενώ έχουμε 
τη δυνατότητα ενεργής συμμετοχής στις αποφάσεις 
και τις δράσεις διεθνώς θα ήταν μια μεγάλη χαμένη 
ευκαιρία. Mετά από προσεκτικό ζύγισμα των δυνατο-
τήτων και των ευθυνών μας, και μετά από διεξοδικές 
συζητήσεις με τον Πρόεδρο της FIODS N.Mikkelsen, 
αποφασίστηκε ο Στέλιος Νικόπουλος, που θα μας 

εκπροσωπούσε ως μέλος του 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας στη 
Γενική Συνέλευση στο Μαρό-
κο, να θέσει υποψηφιότητα 
για συμμετοχή στο Δ.Σ. της 
FIODS. Έτσι μετά την υπεύθυ-
νη στάση και την εικόνα που 
παρουσίασε η Ομοσπονδία 
μας με το έργο της και την 
παρουσία της τα περασμένα 
χρόνια στα Διεθνή Συνέδρια 
και της Γενικές Συνελεύσεις, 
τόσο με ολιγάριθμες συμμετο-
χές με τον Γιάννη Παπαχρόνη, 
όσο και με πιο πολυάριθμες 
αντιπροσωπείες με συμμετοχή 
και του Προέδρου Χρήστου 
Πρωτόπαπα, ήρθε ο καιρός να 
έχουμε μέλος στο Δ.Σ. της Δι-
εθνούς Ομοσπονδίας τον Αντι-
πρόσωπό μας Στέλιο Νικόπου-
λο. Ελπίζουμε να λάβει από 
την εμπειρία των παλιότερων 
και να φανεί αντάξιος.
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Συνοπτική
παρουσίαση
των
αποτελεσμάτων

Το ΔΣ της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ενημερώθηκε κατά την δι-
άρκεια του Διοικητικού της 
Συμβουλίου την Δευτέρα 
28 Ιουλίου 2008, από την 
εταιρεία δημοσκοπήσε-
ων MRB Hellas και PRC 
GROUP, the Management 
House, για την πορεία της 
έρευνας που είχε αναθέσει 
στις ανωτέρω εταιρείες για 
τον Ιούνιο 2008.

Η έρευνα κατέγραψε την 
εικόνα της εθελοντικής αι-
μοδοσίας στην Ελλάδα και 
διερεύνησε τους λόγους 
που οδηγούν τον Έλληνα 
πολίτη να δώσει αίμα. Επί-
σης, διερεύνησε την ικα-
νοποίηση των εθελοντών 
αιμοδοτών από την εμπει-
ρία της αιμοδοσίας αλλά 
και τα κίνητρα αρχικά που 
συνέβαλαν στην απόφασή 
τους να γίνουν εθελοντές 
αιμοδότες.

Κατά τη διάρκεια της πα-
ρουσίασης παρόντες ήταν 
εκτός από τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της 
ΠΟΣΕΑ, η Πρόεδρος του 
ΔΣ του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας κα Βελέντζα, η 
Διευθύντρια του ΕΚΠΑ κα 
Οικονόμου, στελέχη της 
MRB Hellas,ο ειδικός σύμ-
βουλος σε θέματα Πιστο-
ποίησης κος Μπούκλης και 
ο Επιθεωρητής του φορέα 
Πιστοποίησης DQS Hellas, 
κος Πανταζής.

Τα συγκεντρωτικά στοι-
χεία της έρευνας θα δη-
μοσιοποιηθούν σε ειδική 
εκδήλωση - συνέντευξη 
Τύπου, που θα πραγμα-
τοποιηθεί στο τέλος Σε-
πτεμβρίου 2008 παρόντος 
του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κου Αβραμόπουλου και 
άλλων προσωπικοτήτων 
του χώρου της Αιμοδοσίας, 
καθώς και επιστημόνων 
των Συλλόγων μελών της 
ΠΟΣΕΑ.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Εθελοντών 
Αιμοδοτών (A.V.I.S), η Ιταλική Επιτρο-
πή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών και η 
Παγκόσμια Επιτροπή Νέων (I.Y.C), δι-
οργανώνουν φέτος το 8ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Νέων της IFBDO από τις 28 
έως τις 31 Αυγούστου 2008. Το Συνέ-
δριο πραγματοποιείται στην Κατάνια 
της Σικελίας φιλοξενώντας αποστο-
λές Νέων από 10 χώρες του κόσμου.

Όπως τα τελευταία 7 χρόνια, έτσι 
και φέτος, στόχος αυτού του σημα-
ντικού πολιτιστικού γεγονότος είναι η 
ενίσχυση και η διάδοση του ιδεώδους 
της εθελοντικής αιμοδοσίας και η όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση 
εθελοντών που προσφέρουν απλά 5΄ 
από τον χρόνο τους για μια πολύ ου-

8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών της IFBDO
Κατανία - Ιταλία

σιαστική παροχή που σώζει ζωές. 
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι νέοι άνθρωποι από διαφορετι-

κά μέρη του κόσμου, με διαφορετικές κουλτούρες και νοοτροπίες, 
συνενώνονται προς ένα κοινό σκοπό: την ανταλλαγή πολιτισμικών 
στοιχείων, προκειμένου να ενημερωθούν ως προς τα δρώμενα της 
εθελοντικής αιμοδοσίας στην εκάστοτε χώρα, το βαθμό συμμετοχής 
των ανθρώπων σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και την επάρκεια 
της ενημέρωσης ή των κινήτρων που τους δίνονται, ώστε να συμ-
μετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι 
οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα των 
18-30 ετών, δεδομένου ότι οι Νέοι αυτής της Γενιάς έχουν πιθανόν 
πιο αναπτυγμένο το αίσθημα του αλτρουϊσμού και της εθελοντικής 
προσφοράς και συνεπώς είναι πιο δεκτικοί στο να μεταλαμπαδεύ-
σουν μηνύματα ζωής και στον υπόλοιπο πληθυσμό.

Οι εργασίες του Συνεδρίου περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες 
που σχετίζονται με την Εθελοντική Αιμοδοσία και το Διαδίκτυο, τις 
επικοινωνιακές στρατηγικές που πρέπει να εφαρμόζονται, προκει-
μένου να υπάρχει συνεχής και συστηματική πληροφόρηση για το 
θέμα καθώς και τις κοινωνικές αξίες και παραμέτρους που περικλεί-
ει η έννοια του Εθελοντισμού στην Αιμοδοσία.

Θεωρούμε, ότι το φετινό Συνέδριο που διεξάγεται στη γείτονα 
χώρα, θα τύχει ανάλογης επιτυχίας με την περσινή, όταν η εκδήλω-
ση έλαβε χώρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Λουτράκι.
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Η απόκτηση του  πιστοποιητικού από την  DQS δεν θα αποτελεί για μας ένα διακοσμητικό στοιχείο 
στο γραφείο μας αλλά θα σημαίνει το τρίπτυχο ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΥΕΛΙΞΙΑ-ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.


