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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 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ-

ΓΕΝΝΑ και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.
Το προηγούμενο διάστημα η Ομο-

σπονδία και οι Σύλλογοι μέλη της, 
πραγματοποίησαν δεκάδες εκδηλώ-
σεις με αφορμή το πέρασμα της Φλό-
γας της Αγάπης, της 6ης Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμο-
δοτών, από δεκάδες Δήμους ,χωριά, 
Νοσοκομεία, Μητροπόλεις όλης της 
Χώρας. Η συμμετοχή για ακόμη μία 
φορά μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευ-
τικών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ήταν συγκινητική. 

Λίγο πριν το τέλος της Λαμπαδη-
δρομίας και όταν ολοκληρώθηκε στην 
πόλη μου, το Ξυλόκαστρο, λόγοι υγεί-
ας με υποχρέωσαν να απουσιάσω, 
για περίπου σαράντα μέρες, από την 
καθημερινή παρουσία μου στα πολλά 
μέτωπα που έχει ανοίξει η Ομοσπον-
δία.

Οι συνάδελφοι του Διοικητικού 
Συμβουλίου άξιοι εκπρόσωποί μας, 
εργάστηκαν μεθοδικά και αποτελε-

σματικά και έτσι όλα κύλησαν πάρα 
πολύ καλά, χωρίς η Ομοσπονδία να 
απουσιάσει από τις δρομολογημένες 
εκδηλώσεις και δράσεις.

Δυστυχώς όμως ΑΠΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡ-
ΞΑΝ και με τη συμπεριφορά τους 
εκθέτουν την Κυβέρνηση, τον εαυτό 
τους και όσους τους στηρίζουν.

Την 1η Οκτωβρίου, σε ειδική εκδή-
λωση, παρουσιάσαμε τα αποτελέσμα-
τα της Έρευνας, που αναθέσαμε στην 
MRB HELLAS, για την Εθελοντική 
Αιμοδοσία στη χώρα μας. Συγχρόνως 
μας επιδόθηκε και το Πιστοποιητικό 
Ποιότητας ISO 2001 από τον Διευθυ-
ντή της DQS HELLAS κ. Δεληγιαννά-
κη. Περίπου τριακόσιες ογδόντα προ-
σκλήσεις εστάλησαν σε όλους τους 
Διευθυντές Αιμοδοσίας της Χώρας, 
σε όλους τους Διοικητές Νοσοκομεί-
ων, ΔΥΠΕαρχες, δημοσιογράφους, 
που καλύπτουν το χώρο της υγείας, 
Υπουργό-Υφυπουργούς, Γενικό Γραμ-
ματέα, πρώην Υπουργούς, Τριτοβάθ-
μιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις κτλ.

Μας τίμησαν ο πρώην Υπουργός κ. 
Μανώλης Σκουλάκης, ο βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Κατρίνης, η 

Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κορίνθου 
κα Φαρμάκη, ο Διευθυντής του Κέ-
ντρου Αιμοδοσίας Αλεξανδρούπο-
λης κ. Μαρτίνης, ο κ. Κωνσταντίνος 
Σταμούλης Αιματολόγος στο κέντρο 
Αιμοδοσίας Νίκαιας, η εκπρόσωπος 
των αιμοροφιλικών κα. Πιταδάκη και 
εκπρόσωποι από Συλλόγους μας. 

ΑΠΑΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ, ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕ-
ΧΙΖΟΥΜΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ!

Απλώς για να γνωρίζετε το πόσο εν-
διαφέρονται ορισμένοι για την υπόθε-
ση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το 
πραγματικό ενδιαφέρον του Υπουρ-
γού Εμπορικής Ναυτιλίας και τακτικού 
Εθελοντή Αιμοδότη κ. Αναστάσιου 
Παπαληγούρα.

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο 
επόμενο τεύχος.

Υ.Γ. Ευχαριστώ όλους τους φίλους 
και συνεργάτες για το ενδιαφέρον 
τους και τις ευχές τους για το πρό-
βλημα που αντιμετώπισα με την υγεία 
μου.

Να είσαστε όλοι καλά.
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Όπως και τα προηγούμενα χρόνια (2006 
& 2007) έτσι και φέτος η χώρα μας συμ-
μετείχε στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων 
Εθελοντών Αιμοδοτών με πολυάριθμη απο-
στολή Νέων της. Η Ομοσπονδία μας φρό-
ντισε για άλλη μια φορά η Ελλάδα μας να 
μην απουσιάσει από τα σημαντικά γεγονότα 
της Παγκόσμιας Κοινότητας. Δε μπορούμε 
να ξεχάσουμε, ούτε βέβαια και οι ξένοι φί-
λοι μας, τη μεγάλη πρωτοβουλία της δικής 
μας Π.Ο.Σ.Ε.Α. να αναλάβει για το 2007 τη 
διοργάνωση του 7ου Συνεδρίου στο Λου-
τράκι Κορινθίας και πολύ περισσότερο δε 
ξεχνάμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Α. αποτελεί τη μονα-
δική εκπρόσωπο του τόπου μας στη διεθνή 
πραγματικότητα που λέγεται F.I.O.D.S.

Συναντηθήκαμε εμείς τα μέλη της απο-
στολής και ξεκινήσαμε το ταξίδι μας από το 
αεροδρόμιο της Αθήνας. Έπειτα από αρ-
κετές ώρες φτάσαμε στο αεροδρόμιο της 
Κατάνια όπου μας υποδέχτηκαν νέοι εθελο-
ντές της Ιταλίας και μας μετέφεραν στο ξε-
νοδοχείο. Εκεί μας περίμεναν οι οικοδεσπό-
τες μας αλλά και οι υπόλοιπες αποστολές 
που είχαν ήδη καταφτάσει. Ευθύς άρχισαν 
οι συναντήσεις με παλιούς φίλους και οι 
συστάσεις με νέους αντιπροσώπους κάθε 
χώρας. Νέες φιλίες έμελε να γεννηθούν 
τις επόμενες ημέρες. Συνοδοιπόροι μου 
στο ταξίδι αυτό ήταν η Ερμίνα Κοντακίδου 
και ο Κώστας Κοντακίδης από τον Σ.Ε.Α. 
Αλεξανδρούπολης, ο Δημήτρης Ταντσίδης 
από τον Σ.Ε.Α. Τραϊανούπολης, ο Κώστας 
Μπονάτσος από τον Σ.Ε.Α. Ξυλοκάστρου, 
ο Θεόδωρος Σπηλίοπουλος από Σ.Ε.Α. Κ.Υ. 
Χαλανδρίτσας και ο Κώστας Χατζησάββας 
από Σ.Ε.Α. Ρόδου.  Το ταξίδι αυτό θα σας 
παρουσιαστεί μέσα από τα μάτια όλων των 
συμμετεχόντων.

…«Η πρώτη μέρα του συνεδρίου περιλάμ-
βανε ομιλίες από τον Andrea Tieghi, πρόεδρο 

της AVIS – ενός εκ των τεσσάρων συλλόγων 
εθελοντών αιμοδοτών της Ιταλίας και μάλι-
στα τον μεγαλύτερο- και του Niels Mikkelsen 
προέδρου της FIODS – της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών-. 
Η ομιλία του πρώτου ήταν ενδιαφέρουσα. 
Αναφέρθηκε στην δομή της AVIS, στην λει-
τουργία του μηχανισμού συλλογής και δια-
κίνησης του αίματος και των προϊόντων του 
στην Ιταλία, καθώς και σε κάποια στατιστικά 
στοιχεία. Εντύπωση μου προκάλεσε ένας 
χάρτης με το ποσοστό των ατόμων που αι-
μοδοτούν ανά περιοχή της Ιταλίας. Στην βό-
ρεια Ιταλία αιμοδοτούν σχεδόν σε διπλάσιο 

ποσοστό, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι 
όπου το βιοτικό επίπεδο είναι υψηλότερο, 
ανθεί η εθελοντική αιμοδοσία και ο εθελο-
ντισμός γενικότερα. Μειονέκτημα της ομιλί-
ας ότι έγινε στα Ιταλικά. Παρότι είχαμε το 
κείμενο στα αγγλικά τυπωμένο στα χέρια 
μας ήταν δύσκολο να παρακολουθήσουμε. 
Ο Niels Mikkelsen απηύθυνε χαιρετισμό και 
μίλησε απλά, δείχνοντας άνθρωπο με με-
ράκι που εννοεί αυτά που λέει και αγαπάει 
αυτό που κάνει. Χαιρετισμό απηύθυνε και η 
Marion Duclos από την Γαλλία, πρόεδρος 
της Διεθνούς Επιτροπής Νέων Εθελοντών 
Αιμοδοτών.»

8ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών της IFBDO

Kaτάνια - Ιταλία
Η Ιταλική Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών (A.V.I.S), η Ιταλική Επι-

τροπή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών και η Παγκόσμια Επιτροπή Νέων 
(I.Y.C), διοργάνωσαν φέτος το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νέων της IFBDO 
από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου 2008. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε 
στην Κατάνια της Σικελίας φιλοξενώντας αποστολές Νέων από 10 χώ-
ρες του κόσμου.

Όπως τα τελευταία 7 χρόνια, έτσι και φέτος, στόχος αυτού του σημα-
ντικού πολιτιστικού γεγονότος ήταν η ενίσχυση και η διάδοση του ιδε-
ώδους της εθελοντικής αιμοδοσίας και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
προσέλκυση εθελοντών που προσφέρουν απλά 5΄ από τον χρόνο τους 
για μια πολύ ουσιαστική παροχή που σώζει ζωές. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι νέοι άνθρωποι από διαφορετικά 
μέρη του κόσμου, με διαφορετικές κουλτούρες και νοοτροπίες, συνε-
νώθηκαν προς ένα κοινό σκοπό: την ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, 
προκειμένου να ενημερωθούν ως προς τα δρώμενα της εθελοντικής αι-
μοδοσίας 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 συμμετέχουν σε τέτοιες δραστη-
ριότητες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο 
άνηκαν στο ηλικιακό φάσμα των 18-30 ετών, δεδομένου ότι οι Νέοι αυ-
τής της Γενιάς έχουν πιθανόν πιο αναπτυγμένο το αίσθημα του αλτρουϊ-
σμού και της εθελοντικής προσφοράς και συνεπώς είναι πιο δεκτικοί στο 
να μεταλαμπαδεύσουν μηνύματα ζωής και στον υπόλοιπο πληθυσμό.

Οι εργασίες του Συνεδρίου στηρίχθηκαν σε θεματικές ενότητες που 
σχετίζονται με την Εθελοντική Αιμοδοσία και το Διαδίκτυο, τις επικοινω-
νιακές στρατηγικές που πρέπει να εφαρμόζονται, προκειμένου να υπάρ-
χει συνεχής και συστηματική πληροφόρηση για το θέμα καθώς και τις 
κοινωνικές αξίες και παραμέτρους που περικλείει η έννοια του Εθελοντι-
σμού στην Αιμοδοσία.

Το φετινό Συνέδριο που διεξήχθη στη γείτονα χώρα, έτυχε ανάλογης 
επιτυχίας με την περσινή, όταν η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Ελλάδα και 
συγκεκριμένα στο Λουτράκι.

“Μια ακόμα μεγάλη συμμετοχή… μια ακόμα μεγάλη εμπειρία…”
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(Σπηλιόπουλος Θεόδωρος – 
Σ.Ε.Α. Κ.Υ. Χαλανδρίτσας)

…«Η ελληνική αποστολή, για ακό-
μη μια φορά, αποδείχτηκε κοινωνικό-
τατη. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε μια 
όμορφη ζεστή παρέα, που τα μέλη της εντά-
χθηκαν αμέσως στην πολύ-εθνική κοινότητα 
των Συνέδρων από 16 ακόμη χώρες: Γαλ-
λία, Δανία, Μάλτα, Καναδά, Βραζιλία, Βιετ-
νάμ, Εσθονία, Ρουμανία, Ισπανία, Ανγκόλα, 
Τζιμπουτί, Τυνησία, Μαρόκο, Λετονία, Κον-
γκό και φυσικά Ιταλία. Ήδη από το πρώτο 
βράδυ, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου 
“market”, η ελληνική αποστολή, κέρδισε τα 
θετικά σχόλια όλων των παρευρισκομένων, 
καθώς κερνούσε τυπικά ελληνικά καλούδια, 
όπως λουκούμια, ούζο, τσίπουρο κ.ά. Μαζί 
με το κέρασμα, ο κάθε επισκέπτης του ελ-
ληνικού «περιπτέρου» έπαιρνε αγγλόφωνο 
ενημερωτικό υλικό για την Αιμοδοσία στην 
Ελλάδα, μπλουζάκι, καπέλο, στυλό με το λο-
γότυπο της Π.Ε.Ν.Ε.Α., αλλά και φυλλάδια 
τουριστικού περιεχομένου, καλώντας τους 
υπόλοιπους συνέδρους να επισκεφτούν τις 
ομορφιές της χώρας μας. Αφού δοκιμάσαμε 
κι εμείς με τη σειρά μας τα τυπικά προϊόντα 
που είχε φέρει κάθε χώρα, ακολούθησε η 
παρουσίαση της κάθε αποστολής και η βρα-
διά έκλεισε με μουσική και χορό μεταξύ νέων 
και παλιών γνώριμων.»

(Κοντακίδου Ερμίνα – Σ.Ε.Α. Αλεξαν-
δρούπολης)

Την Παρασκευή το πρωί, δεύτερη μέρα 
της παγκόσμιας συνεύρεσης, ξεκίνησε ου-
σιαστικά το εκπαιδευτικό μέρος του συνε-
δρίου, με τη διάλεξη του Dr. Grazzini με 
θέμα τις σχέσεις μεταξύ των ιδρυμάτων 
και των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Ο 
ομιλητής, μας παρουσίασε την κατάσταση 
σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία που 
επικρατεί στην Ιταλία και τις σχέσεις που 
έχουν οι Σύλλογοι με το κράτος και τους 
φορείς. Η AVIS είναι ο μεγαλύτερος Σύλλο-
γος Εθελοντών Αιμοδοτών στην Ιταλία με 
παραρτήματα σε κάθε περιοχή της καλύ-
πτοντας το 75% των αναγκών της χώρας σε 
αίμα. Όμως δεν είναι ο μοναδικός. Παράλ-
ληλα υπάρχουν άλλοι τρείς οργανισμοί, εξί-
σου αναγνωρισμένοι και ενισχυόμενοι από 
το κράτος όπως και η AVIS. Αυτοί είναι η 
FIDAS που είναι μία μικρή ομοσπονδία συλ-

λόγων από αρκετές περιοχές της 
Ιταλίας, η FRATRES που είναι ο 
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
της Καθολικής Εκκλησίας και ο 

Ιταλικός Ερυθρός Σταυρός (CRI). 
Οι τέσσερις παραπάνω οργανισμοί 

συνιστούν την CIVIS την Ιταλική Ομοσπον-
δία με πολύ μεγάλη επιρροή σε ότι αφορά 
την εθελοντική αιμοδοσία.

Το απόγευμα της Παρασκευής οι νέοι χω-
ρίστηκαν σε 4 ομάδες οι οποίες ήταν όσο πιο 
πολυεθνικές γινόταν. Στόχος ήταν να υπάρ-
ξει συνεργασία μεταξύ των νέων διαφορε-
τικών χωρών. Κάθε ομάδα παρακολούθησε 
διάλεξη με διαφορετικό θέμα και αντίστοιχα 
είχαν και τη δραστηριότητά τους. 

…«Η δική μου ομάδα ασχολήθηκε με το 
θέμα των newsletters. Πρόκειται για μια 
μορφή ενημέρωσης με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, 
καθώς περιλαμβάνει πλήθος συμπυκνωμέ-
νων πληροφοριών. Μπορεί να έχει είτε τη 
μορφή ιστοσελίδας, σαν πρωτοσέλιδο ηλε-
κτρονικής εφημερίδας, είτε τη μορφή ενημε-
ρωτικού δελτίου που αποστέλλεται με mass 
email μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 
όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της mailing list.» 

(Κοντακίδης Κωνσταντίνος – Σ.Ε.Α. Αλε-
ξανδρούπολης)

Η ομάδα εργασίας που συμμετείχα είχε 
ως θέμα τη σχεδίαση και εκτέλεση μιας 
καμπάνιας σε σχέση με την εθελοντική αι-
μοδοσία. Αφού πρώτα κατηγοριοποιήσαμε 
τον πληθυσμό ανάλογα με τη σχέση και την 
άποψη τους σχετικά με την εθελοντική αι-
μοδοσία διαλέξαμε μία ομάδα ατόμων ως 
στόχο για την καμπάνια μας. Επιλέξαμε και 
μελετήσαμε την ομάδα των ανθρώπων που 
αρνούνται να αιμοδοτήσουν και χωριζόμε-
νοι σε δύο ομάδες αναλύσαμε και κατηγορι-
οποιήσαμε τους λόγους για αυτήν τους την 
επιλογή. Παράλληλα για κάθε κατηγορία 
προσπαθούσαμε να βρούμε κάποιο μήνυμα 
που θα μπορούσε να τους μεταπείσει ώστε 
να δώσουν αίμα. Το συμπέρασμα από αυτή 
τη δραστηριότητα είναι ότι οι καμπάνιες θα 
πρέπει να οργανώνονται προσεκτικά και εξ 
αρχής να είναι καθορισμένος ο στόχος τους 
δηλαδή σε ποια ομάδα ανθρώπων απευθύ-
νονται ώστε το μήνυμα που θα περάσει να 
είναι αποτελεσματικό και η καμπάνια να χα-

ρακτηριστεί επιτυχής.

…«Στη δική μου ομάδα μιλήσαμε για το γε-
γονός ότι ο κάθε δέκτης εκλαμβάνει διαφορε-
τικά το «μήνυμα» που επικοινωνεί ο πομπός. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με το θέμα του συνεδρίου 
«Κύματα επικοινωνίας για την Εθελοντική 
Αιμοδοσία μεταξύ αφηγήσεων και καινοτο-
μιών», τα μέλη της ομάδας προσεγγίσαμε 
διαφορετικά άτομα για να συγκρίνουμε τον 
τρόπο με τον οποίο εξέλαβαν το «μήνυμα» 
αυτού του συνεδρίου. Οι ερωτώμενοι ανή-
καν στις εξής ομάδες: προσωπικό του ξενο-
δοχείου, λουόμενοι της παραλίας και μέλη 
του Συνεδρίου. Προς μεγάλη μας έκπληξη, 
τα άτομα που δούλευαν στο ξενοδοχείο, 
ήξεραν φυσικά πως ένα συνέδριο σχετικό 
με την αιμοδοσία λάμβανε χώρα, αλλά δεν 
είχαν καν μπει στον κόπο να αναρωτηθούν 
για ποιο λόγο άραγε συγκεντρώθηκαν νέοι 
άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να συζητή-
σουν για το αίμα. Την ίδια φυσικά άγνοια δή-
λωσαν και οι λουόμενοι της παραλίας, που 
είχαν δει τις αφίσες του Συνεδρίου στο ξε-
νοδοχείου, αλλά δεν είχαν καμία ιδέα για το 
τι μπορεί να συζητούσαμε σε ένα αντίστοιχο 
συνέδριο.»

(Κοντακίδου Ερμίνα – Σ.Ε.Α. Αλεξαν-
δρούπολης)

Η τέταρτη ομάδα είχε ως αντικείμενο 
την δημιουργία μίας ιστοσελίδας νέων 
εθελοντών αιμοδοτών στην οποία να περι-
λαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την 
ενημέρωση των μη εθελοντών αιμοδοτών 
αλλά και σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας και 
ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των νέων.

Στο κλείσιμο της μέρας δεν έλειψε από 
τους φίλους μας τους Ιταλούς το “Pizza 
Party” όπου μετά από το φαΐ καταναλώσα-
με τη λιγοστή ενέργεια που μας έμεινε στο 
χορό.

Το επόμενο πρωί, του Σαββάτου, κάθε 
ομάδα παρουσίασε στους υπόλοιπους τη 
δουλειά που έκανε κατά την προηγούμενη 
ημέρα καταθέτοντας τις εμπειρίες και τα 
συμπεράσματά της.

Ακολούθησε η παρουσίαση του πλάνου 
για τα επόμενα δύο χρόνια της Παγκόσμι-
ας Επιτροπής Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών. 
Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία της ιστο-
σελίδας της I.Y.C. (Παγκόσμια Επιτροπή 
Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών), την ενθάρ-
ρυνση δημιουργίας Εθνικών Επιτροπών 
Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών, τη δημιουργία 
ενός φυλλαδίου σε τρεις γλώσσες το οποίο 
θα ενημερώνει για την I.Y.C., τη δημιουργία 
ενός ερωτηματολογίου για κάθε χώρα που 
θα ζητά στοιχεία για την κατάσταση της 
εθελοντικής αιμοδοσίας και το ρόλο που 
παίζουν οι νέοι και τέλος τη διοργάνωση 
Ηπειρωτικών Συνεδρίων Νέων Εθελοντών 
Αιμοδοτών ώστε να μπορέσουν να έρθουν 
σε επαφή και να συνεργαστούν στην επί-
λυση των προβλημάτων τους οι χώρες της 
Αφρικής, της Ασίας και της Νοτίου Αμερι-
κής. Ζητήθηκε η συμμετοχή και η βοήθεια 
όλων των νέων ώστε να είναι δυνατή η δι-
εκπεραίωση του πλάνου. Πολλοί ήταν αυτοί 
που έσπευσαν να δηλώσουν τη συμμετοχή 
τους και δεν έλειψαν από εκεί τα παιδιά της 
ελληνικής αποστολής.

Έπειτα οι νέοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες 
εργασίας με θέματα α. Διοργάνωση ηπει-
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ρωτικών συνεδρίων νέων εθελοντών αιμο-
δοτών και β. Δημιουργία Εθνικών Επιτρο-
πών Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών. Τα θέμα-
τα συζητήθηκαν εκτενώς και εκφράστηκαν 
οι απόψεις των αντιπροσώπων κάθε χώρας 
βάσει στις οποίες θα στηριχθούν οι επόμε-
νες κινήσεις τις I.Y.C.

…«Το ταξίδι μας, την τελευταία μέρα πε-
ριελάμβανε μια εκδρομή στο ηφαίστειο της 
Αίτνας καθώς και γιορτή σε κέντρο διασκέ-
δασης στην παραλία της Κατάνια. Πραγμα-
τικά όλοι περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές, 
διασκεδάσαμε και χαρήκαμε όλες τις εκδη-
λώσεις. Αποτέλεσμα ήταν να αναπτύξουμε 
πολύ καλές φιλικές σχέσεις και να επικοι-
νωνούμε πλέον μέσω των νέων τεχνολογιών, 
ανταλλάσσοντας έτσι ιδέες, απόψεις και 
εμπειρίες.»

(Μπονάτσος Κωνσταντίνος – Σ.Ε.Α. Ξυ-
λοκάστρου)

Η Κυριακή ήταν η μέρα των αναχωρήσε-
ων. Βαθιά συγκινημένοι όλοι οι νέοι σύνε-
δροι αποχαιρετούσαν ο ένας τον άλλον, 
αντάλλαζαν στοιχεία επικοινωνίας ανανεώ-
νοντας τα ραντεβού τους  και αποχωρού-
σαν σταδιακά. Η ελληνική αποστολή αναχώ-
ρησε με τις αποσκευές της γεμάτες ευχά-
ριστες αναμνήσεις, εμπειρίες, πολλές νέες 
ιδέες και φυσικά με τα αναμνηστικά όλων 
των υπόλοιπων χωρών. 

…« …θετικό στοιχειό ήταν οι συμμετοχές 
των χωρών και ιδιαίτερα αυτών των όποιων 
η παρουσία στο συνέδριο ήταν δύσκολη από 
οικονομική αλλά και γραφειοκρατική άποψη. 
Παρόλα αυτά όμως κατάφεραν να συμμε-
τάσχουν χώρες της Αφρικής και της Ασίας 
όπως και να αυξηθούν οι συμμέτοχες των 
ατόμων από ευρωπαϊκές χώρες.»

(Χατζησάββας Κωνσταντίνος – Σ.Ε.Α. 
Ρόδου)

…« …οι μετριότητες και οι μετριοφροσύνες 

είναι για τους μέτριους το Παγκό-
σμιο συνέδριο που διοργάνωσε η 
Ελλάδα το 2007 ήταν κατά γενική 
αλλά και προσωπική ομολογία πολύ 
καλύτερο σε θέματα οργάνωσης αλλά 
κυρίως σε θέματα εξυπηρέτησης και φιλο-
ξενίας. Αυτό αποτελεί άλλη μία απόδειξη ότι 
μπορούμε να οργανώσουμε και να πετύχου-
με ιδιαίτερα υψηλούς στόχους.»

(Ταντσίδης Δημήτρης – Σ.Ε.Α. Τραϊανού-
πολης)

…« …κύριος σκοπός τέτοιων εκδηλώσεων 
είναι η δημιουργία και η εδραίωση της καλής 
σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των συμμε-
τεχόντων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.»

(Σπηλιόπουλος Θεόδωρος – Σ.Ε.Α. Κ.Υ. 
Χαλανδρίτσας)

…« …Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα 
μέλη της ελληνικής αποστολής για τη βοή-
θεια που μου πρόσφεραν και για την άριστη 
συνεργασία που αναπτύξαμε. Ήταν ενθαρ-
ρυντικό για εμάς ότι υπήρξε πολύ καλή ορ-
γάνωση και καλή διάθεση από όλους. Με 
αυτό τον τρόπο μπορέσαμε γρήγορα να λει-
τουργήσουμε ως ομάδα και να καταφέρου-
με να βοηθήσουμε για τον κοινό σκοπό του 
συνεδρίου. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να 
συγχαρώ την Π.Ο.Σ.Ε.Α., αλλά και τον κάθε 
σύλλογο ξεχωριστά για την υποστήριξη που 
παρέχουν σε εμάς τους νέους.»

(Μπονάτσος Κωνσταντίνος – Σ.Ε.Α. Ξυ-
λοκάστρου)

…« …ευχή δική μου αλλά πιστεύω και των 
υπόλοιπων παιδιών είναι οι γνώσεις και οι 
εμπειρίες που αποκομίσαμε να μπορέσουμε 
να τις μεταβιβάσουμε αλλά και να ακουστούν 
έτσι ώστε όλο αυτό το ταξίδι και ο κόπος να 
μην πάει χαμένος και αναξιοποίητος .»

(Ταντσίδης Δημήτρης – Σ.Ε.Α. Τραϊανού-
πολης)

…« …Με την ελπίδα πως η κάθε 
εμπειρία μας βοηθά να βελτιωνόμα-
στε και πως το κοινό μας όραμα θα 
είναι άρρηκτος δεσμός και πηγή ενερ-
γοποίησης, παραγωγικών πρωτοβου-
λιών και καινοτόμων ιδεών, οι νέοι σας 

στέλνουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. 
«Ακούσαμε - μοιραστήκαμε - επικοι-
νωνήσαμε» και συνεχίζουμε δυναμι-

κά!»
(Κοντακίδου Ερμίνα – Σ.Ε.Α. Αλε-

ξανδρούπολης)

…« …Ελπίζω να αποδώσουν όλα όσα συ-
ζητήσαμε για να προσεγγίσουμε κι άλλους 
νέους, ώστε να στελεχώσουμε τους συλλό-
γους μας και να καλύψουμε την έλλειψη αί-
ματος χωρίς διακρίσεις.»

(Κοντακίδης Κωνσταντίνος – Σ.Ε.Α. Αλε-
ξανδρούπολης)

…« …Προτρέπω όλο και περισσότερους νέ-
ους να δράττονται της ευκαιρίας και να συμ-
μετέχουν σε αντίστοιχα συνέδρια, καθώς και 
όλους τους συλλόγους να τους παρέχουν 
οποιαδήποτε υποστήριξη. Πρωταγωνιστές 
του αύριο θα είναι οι νέοι, με τον ενθουσι-
ασμό και το πάθος που τους διακατέχει για 
να βοηθούν χωρίς πολιτικές και κοινωνικές 
διακρίσεις.»

(Μπονάτσος Κωνσταντίνος – Σ.Ε.Α. Ξυ-
λοκάστρου)

Με αίσθημα ικανοποίησης μπορώ για 
ακόμη μια φορά να δηλώσω ότι η Ελλάδα 
εκπροσωπήθηκε επάξια και στο 8ο Συνέ-
δριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών. Οι νέοι 
της ελληνικής αποστολής συμμετείχαν με 
ενθουσιασμό και ζήλο σε όλες τις δραστη-
ριότητες του συνεδρίου και τις εκπαιδευτι-
κές και τις ψυχαγωγικές. Ήμασταν ανοιχτοί 
και φιλικοί με τους νέους όλων των χωρών 
και ουδέποτε αποκλείσαμε κανέναν από την 
παρέα μας.

Ως επικεφαλής της ελληνικής αποστολής 
μόνο καλά πράγματα μπορώ να καταθέ-
σω για τα μέλη μας που πήραν μέρος στη 
φετινή μας συμμετοχή στο εξωτερικό. Οι 
νεολαία μας έλαμψε με την παρουσία της 
«ελληνικά» με τη συνέπεια στο πρόγραμμα 
του συνεδρίου και την ουσιαστική συμμετο-
χή τους στις διάφορες δράσεις. Η ελληνική 
παρουσία πλέον αποτελεί μια ‘’απαραίτητη 
πραγματικότητα’’ στον διεθνή ορίζοντα.

Θα ήθελα εκ μέρους όλης της ελληνικής 
αποστολής, να ευχαριστήσω την Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αι-

μοδοτών για την ευκαιρία που 
μας έδωσε να συμμετέχουμε 
στα Παγκόσμια Συνέδρια και να 
συνεισφέρουμε με τη συμμετο-
χή μας στο μέλλον της εθελο-
ντικής αιμοδοσίας. Επίσης να 
ευχαριστήσω, ως Πρόεδρος 
της Π.Ε.Ν.Ε.Α, τους Συλλόγους 
Εθελοντών Αιμοδοτών που 
μας εμπιστεύτηκαν και έστει-
λαν τους νέους τους στο Συ-
νέδριο αυτό επενδύοντας στο 
αύριο των συλλόγων τους. Η 
συμμετοχή αυτή είναι μια πολύ 
δυνατή εμπειρία που ανοίγει 
τους ορίζοντες των νέων και 
δημιουργεί το μεράκι για προ-
σφορά όταν επιστρέφουν. Λίγη 
εμπιστοσύνη και υπομονή χρει-
άζεται και τα αποτελέσματα δε 
θα αργήσουν να φανούν.

Δρούγγος Χ. Μιχάλης
Πρόεδρος Π.Ε.Ν.Ε.Α.
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Την περίοδο 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2008 διοργανώθηκε 
στο Άαρχους τη Δανίας το 1ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με τίτλο “Εκπαίδευση των Εκ-
παιδευτών”. Παρακολούθησαν το σεμινάριο 40 εθελοντές 
αιμοδότες/προσελκυτές από 18 χώρες της Ευρώπης. Η 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. συμμετείχε επίσης αποστέλλοντας δύο νέ-
ους εθελοντές αιμοδότες τον Νικόπουλο Στέλιο και τον 
Δρούγγο Μιχάλη. 

Σκοποί του σεμιναρίου ήταν:
•  Η ενίσχυση των εθελοντών στην προσέλκυση και δια-

τήρηση εθελοντών αιμοδοτών μέσω της εκπαίδευσης 
εθελοντών και προσωπικού

•  Η ανάπτυξη μοντέλων καλής πρακτικής που αφορούν 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για τους δότες και λή-
πτες αίματος

•  Η παροχή ιδεών και προτάσεων, μέσα από τη συζήτη-
ση, προς εφαρμογή μετά από τροποποίηση ώστε να 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα κάθε χώρας.

Εκπαιδεύτρια ήταν η Diane de Coning η οποία είναι 
υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Αι-
μοδοσίας της Νοτίου Αφρικής.

Το σεμινάριο ήταν χωρισμένο σε 7 θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1: Το αίμα και οι αιμοδότες 
Η πρώτη ενότητα ήταν ενημερωτική. Δίνει πληροφορίες 

για το αίμα και τα παραγωγά του και τις αρρώστιες που 
σχετίζονται με το αίμα. Αναφέρονται οι κατηγορίες αιμο-
δοτών που υπάρχουν και δίνεται έμφαση στη σημασία της 
εθελοντικής αιμοδοσίας ως προς την ποιότητα του προ-
σφερόμενου αίματος.

Ενότητα 2: Διαδίδοντας την ιδέα 
Δημιουργία καμπάνιας ενημέρωσης και προσέλκυσης 

εθελοντών αιμοδοτών. Εκτίμηση της υπάρχουσας κατά-
στασης. Ομαδοποίηση ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά 
και αντιλήψεις. Προετοιμασία – προϋπολογισμός, διαφη-
μιστικές τεχνικές και αξιολόγηση της καμπάνιας.

Ενότητα 3: Προσελκύοντας εθελοντές αιμοδότες
Αναγνώριση των διαφορετικών ομάδων – στόχων και 

δημιουργία στρατηγικών προσέλκυσής τους. Αντιμετώ-
πιση εθελοντών που αποκλείονται προσωρινά από την 
αιμοδοσία έτσι ώστε να επιστρέψουν μόλις μπορέσουν 
να αιμοδοτήσουν ξανά. Αντιμετώπιση εθελοντών που δε 
μπορούν να αιμοδοτήσουν έτσι ώστε να βοηθήσουν στην 
προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών. Δημιουργία στρατη-
γικής μετατροπής των αιμοδοτών του συγγενικού περι-
βάλλοντος σε εθελοντές αιμοδότες.

Ενότητα 4: Η εξυπηρέτηση του αιμοδότη
Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση των 

εθελοντών αιμοδοτών από τους εθελοντές και από το 
προσωπικό των κέντρων αιμοδοσίας. Προώθηση αποτε-
λεσματικών διαδικασιών για τη βελτίωση της εξυπηρέτη-
σης.

1ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών (IFBDO)              “Εκπαίδευση των εκπαιδευτών”

Αναπαράσταση αιμοληψίας κατά 
τη διάρκεια του σεμιναρίου

Στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια πα-
ρακολούθησης του σεμιναρίου

Αναμνηστικές φωτογραφίες

Περιήγηση στους εξωτερικούς 
χώρους πηγαίνοντας στο Κέντρο 
Αιμοδοσίας του Άαρχους
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1ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών (IFBDO)              “Εκπαίδευση των εκπαιδευτών”

Ενότητα 5: Δουλεύοντας Μαζί
Δημιουργία συνεργασιών σε τοπικό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συνεργασία 
με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σχε-
διασμός εκδηλώσεων για την Παγκόσμια 
Μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη. Αντιμετώ-
πιση κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.

Ενότητα 6: Εμπλέκοντας του Νέους
Σχεδιασμός ενημερωτικών προγραμμά-

των για δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια με 
σκοπό τη ανάπτυξη θετικών αντιδράσεων 
για την εθελοντική αιμοδοσία. Τι είναι το 
Club 25 και πώς λειτουργεί.

Ενότητα 7: Οργάνωση
Προσδιορισμός των δεξιοτήτων και των 

προσόντων που χρειάζονται για διαφορε-
τικές κατηγορίες εθελοντών και προσωπι-
κού και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων του 
καθενός. Εκπαίδευση των προσελκυτών 
εθελοντών και του προσωπικού των κέ-
ντρων αιμοδοσίας. Αναγνώριση των πό-
ρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την επίτευξη των στόχων και δημιουργία 
σχεδίου που να εξασφαλίζουν την διαρκή 
προσφορά εθελοντικά προσφερόμενου 
αίματος.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας 
ακολουθούσε δραστηριότητα η οποία 
προϋπόθετε τη συνεργασία των συμμετε-

χόντων που είχαν χωριστεί σε 5 ομάδες. 
Κάθε δραστηριότητα σχετιζόταν με το 
θέμα της ενότητας και βοηθούσε στην κα-
τανόηση μέσα από την πρακτική εξάσκη-
ση των θεμάτων.

Οι Δανοί διοργανωτές μας έδωσαν την 
ευκαιρία να δούμε τον τρόπο λειτουργί-
ας του Κέντρου Αιμοδοσίας της περιοχής 
του Άαρχους, την οργάνωση των Δανών 
εθελοντών αιμοδοτών και την άψογη συ-
νεργασία που υπάρχει μεταξύ των εθελο-
ντών και του προσωπικού των κέντρων αι-
μοδοσίας. Όλα αυτά βέβαια με την πλήρη 
υποστήριξη της πολιτείας.

Το σεμινάριο ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρον και μας έδωσε πάρα πολλές ιδέες για 
το πως θα γίνουμε αποτελεσματικότεροι 
ώστε να φτάσουμε πιο κοντά στο στόχο 
μας. Οι έννοιες εκπαίδευση, οργάνωση και 
συνεργασία θα πρέπει να μας γίνουν βίω-
μα για να προχωρήσουμε. Η συνεργασία 
και η επαφή με τους εθελοντές αιμοδότες 
από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήταν 
πολύ καλή. Επίσης μας δόθηκε η ευκαι-
ρία να γνωρίσουμε αιμοδότες από χώρες 
που δεν ανήκουν ακόμα στην Παγκόσμια 
Ομοσπονδία και μάθαμε για τον τρόπο λει-
τουργίας τους σε θέματα της εθελοντικής 
αιμοδοσίας.

Παρ’ όλες τις νέες τεχνικές, τους προ-
γραμματισμούς και τους σχεδιασμούς το 
μήνυμα που άφησε σε όλους τους συμ-

μετέχοντες 
αυτό το σε-
μινάριο είναι 
η ανάγκη 
για ποιοτι-
κό αίμα από 
υγιείς αν-
θ ρ ώ π ο υ ς , 
συνειδητο -
ποιημένους, αλτρουιστές δηλαδή το αίμα 
που προσφέρουν οι εθελοντές αιμοδότες. 

Έπειτα από αυτή την εμπειρία επιστρέ-
φουμε από το ταξίδι μας με στόχο την 
εφαρμογή των καλύτερων και αποτελε-
σματικότερων πρακτικών για να βελτιω-
θούμε και να γίνουμε περισσότεροι εθελο-
ντές αιμοδότες. Η Ομοσπονδία μας είναι 
εδώ παρούσα και ενισχύει κάθε πρωτο-
βουλία. Επιθυμεί τη συνεργασία μεταξύ 
των μελών της, την οργάνωση, την εφαρ-
μογή καλών πρακτικών για την προσέλκυ-
ση όλο και περισσότερων εθελοντών αιμο-
δοτών και την επιμόρφωση των μελών της. 
Όπως και στα Παγκόσμια Συνέδρια Νέων 
Εθελοντών αιμοδοτών έτσι και στο 1ο Ευ-
ρωπαϊκό Σεμινάριο της IFBDO έσπευσε να 
στείλει αντιπροσώπους για είναι ενήμερη 
για τις τελευταίες εξελίξεις. 

Δρούγγος Μιχάλης
Πρόεδρος Π.Ε.Ν.Ε.Α.

Το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών 

και ο Πρόεδρος προσω-
πικά, επιθυμούν να ευ-

χαριστήσουν τον Γενικό 
Γραμματέα του Μορφω-
τικού Πολιτιστικού Συλ-

λόγου Κουτσελιού Ιωαν-
νίνων, κ. Δρόσο Ξενοφώ-
ντα για την εισφορά του 

τον Απρίλιο του 2008, 
όπου με αφορμή τον θά-
νατο του θείου του, Αθα-

νασίου Λεωντάρη, αντί 
στεφάνου, κατέθεσε το 
ποσό των 50,00 € στον 

λογαριασμό της ΠΟΣΕΑ. 
Όπως ο ίδιος ο κύριος 

Δρόσος είχε δηλώσει 
σε e-mail που μας είχε 

αποστείλλει, θεωρεί ότι η 
Ομοσπονδία επιτελεί θε-
άρεστο κοινωνικό έργο, 

και γι’ αυτό και προέβη 
σε αυτήν την πράξη. 

Kaτάθεση χρηματικού ποσού αντί στεφάνου
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Με πολλή μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε και φέτος η 6η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών σε όλη τη 
χώρα από τις 3 Αυγούστου 2008 έως τις 10 Σε-
πτεμβρίου 2008.

Η τελετή αφής της «Φλόγας της Αγάπης» 
πραγματοποιήθηκε στα Αγριανά της Χερσονή-
σου της Κρήτης στην παιδική κατασκήνωση «Η 
χώρα των λωτοφάγων» και από εκεί συνέχισε το 
ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό να με-
ταλαμπαδεύσει σε όλο τον κόσμο την Ιδέα της 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Όλοι οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών κα-
θώς και οι δήμοι από τους οποίους πέρασε η 
φλόγα, πραγματοποίησαν λαμπρές εκδηλώσεις 
που στόχο είχαν την προσέλκυση περισσοτέ-
ρων ανθρώπων στην μεγάλη οικογένεια της 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Το ταξίδι της φλόγας εντός του Νομού Ατ-
τικής ξεκίνησε από τη γέφυρα της Χαλκίδας, 
όπου ο ΣΕΑ Ιτέας «ο Πελεκάνος» την παρέδωσε 
στον ΣΕΑ ΕΚΑΒ «Γ. Γεννηματάς». Ακολούθως, 
η φλόγα διήλθε από το Περιστέρι, την Αγ. Πα-
ρασκευή, την ΟΠΑΠ Α.Ε., που όπως κάθε χρό-
νο, μας στηρίζει οικονομικά, συμμετέχει ενεργά 
στη Λαμπαδηδρομία με τους υπαλλήλους της 
και αποτελεί έναν από τους Χρυσούς χορηγούς 
μας, την Καλλιθέα, τα Βριλήσσια, την Πεύκη, το 
Παλ. Φάληρο, τον Άλιμο, την Μεταμόρφωση, το 
Γαλάτσι, το Μαρούσι, τα Μελίσσια και τέλος το 
δήμο Ζωγράφου.

Στην 6η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλ-
λόγων Εθελοντών Αιμοδοτών συγκινητική και 
εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των νέων παι-
διών από όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, 
τα οποία με τη ζωντάνια τους και την φρεσκάδα 
τους κατάφεραν να δώσουν ένα ηχηρό μήνυ-
μα για την σπουδαιότητα και τη συνέχιση του 
θεσμού της Εθελοντικής και ΜΗ Αμειβόμενης 
Αιμοδοσίας.

Λαμπαδηδρομία6η Πανελλήνια
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Ροδόπης
Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Η Ελπίς

ΣΕΑ Δήμου Φαναρίου

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Στιγμιότυπα από τη Λαμπαδηδρομία της 26ης Σεπτεμβρίου
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Λαμπαδηδρομία6η Πανελλήνια
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Κωστάκης Μεσογίτης

ΣΕΑ

Õðïäï÷Þ ôçò öëüãáò στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Óåññþí.

Õðïäï÷Þ ôçò öëüãáò áðü ôïí ÍïìÜñ÷ç 
Óåññþí ê. ÓôÝöáíï ÖùôåéÜäç.

Ξυλοκάστρου

¢íáìá ôïõ âùìïý áðü ôç ÄÞìáñ÷ï 
Íéãñßôáò êá. ÌÞêá ÁããåëéêÞ óôçí ðëáôåßá 
ôçò ðüëçò. Τερπνιωτών ΘεσσαλονίκηςΣΕΑ

ΣΕΑ

Ο Δήμαρχος 
Ξυλοκάστρου, κ. 

Κλαδούχος Αντώνιος 
κατά την αφή της 

φλόγας της αγάπης
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Περιστερίου

Οι Άγιοι 
Ανάργυροι

ΣΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Βασίλειος Χατζής

Λαμπαδηδρομία6η Πανελλήνια
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

ΣΕΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΠΑΡΓΑΣ

5o Πανελλήνιο Συνέδριο -

Γενική Συνέλευση Συλλόγων 

Εθελοντών Αιμοδοτών

Νήσος Σύμη

15-16-17 Μαΐου 2009
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Ως κατακλείδα της 6ης Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών 

Αιμοδοτών, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 
2008, έλαβε χώρα η κεντρική εκδήλωση 

της ΠΟΣΕΑ στην Αθήνα, όπου στις 10.00 
π.μ. οι Λαμπαδηδρόμοι όλων των δήμων 

συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοτζιά και 
διασχίζοντας το κέντρο κατέληξαν στην 
οδό Σίνα & Ακαδημίας, στο Πολιτιστικό 

Κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 
κτίριο Κωστής Παλαμάς. Εκεί, στις 11.00 
π.μ., πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση- Συ-
νέντευξη Τύπου, όπου παρουσιάστηκαν 

επισήμως τα αποτελέσματα της δημο-
σκόπησης που διενήργησε για λογαρια-

σμό της ΠΟΣΕΑ η εταιρία MRB HELLAS, 
προκειμένου να καταγραφεί η εικόνα της 

Εθελοντικής Αιμοδοσίας στη χώρα μας, 
να εξεταστούν τα κίνητρα που ωθούν 
τον Έλληνα Πολίτη να δώσει αίμα και 

γενικότερα να εκτιμηθεί κατά πόσο είναι 
δυσάρεστη ή ευχάριστη η «εμπειρία» της 

αιμοδοσίας για τον εθελοντή αιμοδότη, 
παρουσία του Διευθύνοντα Συμβούλου 

της MRB HELLAS, κ. Μαύρου Δημητρίου. 
Η πρωτοβουλία για μια τέτοιου είδους 
δημοσκόπηση υλοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα από μια μη Κυβερνη-
τική, μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, όπως 

είναι η ΠΟΣΕΑ. Εν συνεχεία, τέθηκαν 
ερωτήματα-διευκρινιστικά σχόλια από 

τους παρευρισκομένους που τίμησαν την 
εκδήλωση με την παρουσία τους και γνω-
στοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Ομο-

σπονδίας, κ. Πρωτόπαπα Χρήστο αλλά 
και από τον κύριο Αλέξανδρο Κουρή της 
PRC GROUP ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 
που εκπονήθηκε βάσει των προαναφερ-

θέντων αποτελεσμάτων και που θα εφαρ-
μοστεί προσεχώς, ώστε η ΠΟΣΕΑ με επι-
τυχία να καταφέρει να εξελίξει τον Στόχο 

και το Όραμά της που δεν είναι άλλος 
από την αυτάρκεια Αίματος στη χώρα 
μας συγκεντρωμένου όμως μόνο από 

Εθελοντική μη Αμειβόμενη Αιμοδοσία.
Ακολούθησε, τέλος, απονομή του Δι-

εθνούς Πιστοποιητικού Ποιότητας ISO 
9001:2000 από τον Διευθυντή της DQS 
Hellas, κ. Δεληγιαννάκη, με συντονιστή 

της όλης εκδήλωσης τον ειδικό σύμβου-
λο της Ομοσπονδίας σε θέματα πιστο-

ποίησης Διαχείρισης Ποιότητας και Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κ. Λάμπρο 
Μπούκλη,  ενώ την ίδια μέρα λάβαμε 

ενημέρωση ότι επιτυχώς ολοκληρώθηκε 
το πρώτο στάδιο επιθεώρησης για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη SA:8000. 
Μάλιστα, στην ιστοσελίδα μας θα αναρ-
τηθεί, προς πληροφόρηση των ενδιαφε-
ρομένων, το σχετικό e-mail που εστάλη 

από τον υπεύθυνο επιθεωρητή, κ. Ραπτά-
κη Νικόλαο και το οποίο επιβεβαιώνει τα 
παραπάνω. Το δεύτερο μέρος της επιθε-
ώρησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί 

το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και 
με μεγάλη προσμονή προσβλέπουμε 

στην επιτυχή έκβασή του.
Aκολουθεί συνοπτική παράθεση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας υπό μορφή 
γραφημάτων.

Εκδήλωση - Συνέντευξη Τύπου 1ης Οκτωβρίου 2008
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Στα πλαίσια της εκδήλωσης για τη διάδοση, 
προώθηση & εδραίωση της ιδέας της Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας, θα γίνει παρουσίαση-συνέντευξη τύπου:
α.  των αποτελεσμάτων της Πανελλαδικής Έρευνας 

αναφορικά με την Εθελοντική Αιμοδοσία, που 
ανέθεσε η ΠΟΣΕΑ στην MRB. 

β.  Απονομή του διεθνούς Πιστοποιητικού Ποιότητας 
ISO 9001:2000 από την DQS HELLAS αλλά 
και αναφορά στην  Πιστοποίηση βάσει του 
συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
SA:8000, που επίκειται. 

γ.  Γνωστοποίηση των Προσεχών Δράσεων της ΠΟΣΕΑ.

Άναμμα του βωμού της «φλόγας της αγά-
πης» έξω από το κτίριο Κωστής Παλαμάς 

του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών κατά τη Συνέντευξη Τύπου 

της 1ης Οκτωβρίου 2008

Στην πρώτη σειρά διακρίνονται από δεξιά ο κ. Κατρίνης Μιχάλης, Βου-
λευτής Ν. Ηλείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο κ. Δεληγιαννάκης, Διευθυντής της DQS 

HELLAS και πίσω ο κ. Τσελεπής Αλέξανδρος, Β΄ Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΑ

Κατά την απονομή του πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας 
ISO 9001:2000, ο κ. Πρωτόπαπας με τον κ. Μπούκλη Λάμπρο, 
ειδικό σύμβουλο σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας και Εταιρι-

κής Κοινωνικής Ευθύνης και τον κ. Δεληγιαννάκη

Ο εισηγητής ΚΤΕ Υγείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Σκουλάκης Μανώλης και πίσω 
ο κ. Πανταζώνας Απόστολος, αναπληρωτής ταμίας του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΑ

Απόσπασμα της ομιλίας του κ. Καστρινάκη Γεωργίου, Αντινομάρχη 
Υπερνομαρχίας Αθηνών-Πειραιώς & Δημοσιογράφου. Διακρίνονται δίπλα 

η κα Βελέντζα-Ζουρούδη Ευαγγελία, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας, ο κ. Μαύρος Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος της MRB 

HELLAS και ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ, κ. Πρωτόπαπας Χρήστος
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ΠΑΤΡΑ 
10-11-12 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2008

Ιδιαίτερη ανταπόκριση είχε και φέ-
τος η εκδήλωση της 22ης Αμφικτιονίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών στην 
Πάτρα και συγκεκριμένα στο ξενοδο-
χείο PORTO RIO, ως κορύφωση της 6ης 
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Συλλό-
γων Εθελοντών Αιμοδοτών. 

Η πορεία της «φλόγας της αγάπης» 
ξεκίνησε από τη Χερσόνησο της Κρή-
της στις 3 Αυγούστου 2008, καθώς 
ήταν η περσινή διοργανώτρια πόλη, 
και κατέληξε στις 10 Οκτωβρίου στην 
πλατεία του Βασιλέως Γεωργίου στην 
Πάτρα, όπου πλήθος παιδιών Α΄βάθμι-
ας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης συνέ-
ρευσαν, για να μεταφέρουν το μήνυμα 
και την αξία της προσφοράς εθελοντι-
κού αίματος. 

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην 
Πανελλήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών 
Αιμοδοτών (ΠΕΝΕΑ), ως φόρο τιμής 
στην νεολαία και τους αγώνες της, που 
αποτελεί το παρόν και το μέλλον της 
εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα μας. 
Η διοργάνωση έγινε από το Καραμαν-
δάνειο Νοσοκομείο Παίδων – Πατρών, 
«Άγιος Στυλιανός», πάντα υπό την αιγί-
δα της ΠΟΣΕΑ, του Υπουργείου Υγεί-
ας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς 
και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι εισηγήσεις που έγιναν, αναφέρ-
θηκαν στις ακόλουθες θεματικές ενό-
τητες:

α. Λιγότερα ατυχήματα-λιγότερες 
ανάγκες σε αίμα,

β. Εθελοντική Αιμοδοσία: Η αιχμή 
του δόρατος της κοινωνικής προσφο-
ράς των Ενόπλων μας Δυνάμεων,

γ. Αιμοδότες Αναπλήρωσης: Πως 
θα μετατρέψουμε τους αιμοδότες του 
συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος, 
σε τακτικούς εθελοντές αιμοδότες. 

δ. Μάθημα αιμοδοσίας στα Δημοτικά 
και στα Γυμνάσια: Μαθαίνω για το αίμα 
μου και την αιμοδοσία,

ε. Θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναι-
μία): Συνεχής Προσπάθεια για τη βελ-
τίωση της ποσότητας και της επάρκει-
ας του παρεχόμενου αίματος σε συ-
νεργασία με την ΠΟΣΕΑ.

Στ. ΠΕΝΕΑ: Οι νέοι, το παρόν και το 
μέλλον της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Στην Αμφικτιονία έλαβαν μέρος 52 
Σύλλογοι-μέλη της ΠΟΣΕΑ, Εκπρόσω-
ποι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αχαϊας, του Δήμου Πατρέων, της 1ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηπεί-
ρου-Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου-
Νήσων και λοιποί ακαδημαϊκοί, πολιτι-
κοί και φορείς από το χώρο της Υγεί-
ας. 

Στις σελίδες που ακολουθούν, παρα-
τίθεται το δελτίο τύπου, το ψήφισμα, 
καθώς και τα αποτελέσματα της κλή-
ρωσης της λαχειοφόρου αγοράς 2008 
για την 22η Αμφικτιονία

Αγιασμός από τον Μητροπολίτη Πατρέων κ.κ. Χρυσόστομο

Από αριστερά ο κ. Νικόπουλος Ιωάννης, Διοικητής 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννή-
σου,Ιονίων Νήσων,Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας, ο κ. Πεντέας Σταύρος, Διοικητής 1ης ΥΠΕ Αττι-
κής, ο Διοικητής του Καραμανδάνειου, κ. Κοτσώνης και ο κ. Τόλιος, Πρόεδρος του ΣΕΑ Αιγια-
λείας «Ο Δεσμός»
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Δελτίο Τύπου
22ης Αμφικτιονίας

Η 22η Αμφικτιονία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών ( ΣΕΑ) διε-
ξήχθη στην Πάτρα από τις 10 έως 12 Οκτωβρίου 2008.

Συμμετείχαν 322 σύνεδροι και συνοδοί από όλη την Ελλάδα και 
80 σύνεδροι από τους Νομούς Αχαΐας και Ηλείας χωρίς διανυκτέ-
ρευση.

Πιστοποιήθηκαν 77 φορείς, Σύλλογοι και Ομάδες 
Εθελοντών Αιμοδοτών.

Το ΔΣ του ΣΕΑ Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παί-
δων « Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» και η Οργανωτική Επι-
τροπή της Αμφικτιονίας αισθάνονται την ανάγκη να 
ευχαριστήσουν:

1ον – Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελο-
ντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ)

2ον – Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης

3ον – Το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα των 
οποίων διεξήχθη η γιορτή του Εθελοντικού Κινήμα-
τος της Χώρας μας.

Τους συνδιοργανωτές :
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας
Δήμος Πατρέων και ΚΕΔΚΕ
1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
6η Υγειονομική Περιφέρεια Ηπείρου, Δυτικής Ελλά-

δας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων
Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πα-

τρών 
Γενικό Νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων
Ειδικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Αγωγή Υγείας Αχαΐας
Την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και τους ιδιώτες χορηγούς 

που συνέβαλαν οικονομικά για να αντεπεξέλθουμε σε μια Πανελ-
λαδική Συνάντηση των μεγεθών που προαναφέραμε.

Σε παράλληλες συναντήσεις συνεδρίασαν:
Οι ΣΕΑ που ταυτόχρονα ασχολούνται και με την « Δωρεά Οργά-

νων Σώματος  και 
Η Διοικούσα Επιτροπή της Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων Εθε-

λοντών Αιμοδοτών (ΠΕΝΕΑ) και όλοι οι νέοι σε ηλικία σύνεδροι 
18 έως 28 ετών. Στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχε και η κυρία Ιω-
άννα Τσουκανά εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας της Νέας 
Γενιάς.

Από την Τρίτη 7-10-2008 έως την Παρασκευή 10-10-2008 στο 
μέγαρο Λόγου και Τέχνης, στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, 
υπήρχε έκθεση αφίσας με θέμα την Εθελοντική Αιμοδοσία.

Η έκθεση μεταφέρθηκε την Παρασκευή το απόγευμα σε αίθου-
σα του Συνεδριακού Κέντρου στο ξενοδοχείο ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ, εκεί 
όπου διεξήχθησαν οι εργασίες της Αμφικτιονίας.

Τις αφίσες δημιούργησαν οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.
Για τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, έχουμε στην καρδιά μας 

ένα τεράστιο ευχαριστώ όχι μόνο για την άψογη κάλυψη της εκ-
δήλωσης αλλά περισσότερο για την διαχρονική υποστήριξη των 
προσπαθειών μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον χορηγό επικοινωνίας ΕΡΤ Α.Ε. που 
ήταν επίσης χορηγός και της 6ης Λαμπαδηδρομίας και στην ΕΡΑ 
Πάτρας.

Το σώμα υποδέχθηκε με παρατεταμένο και ζεστό χειροκρότημα 
την ανακοίνωση του Δημάρχου Πατρέων κου Ανδρέα Φούρα, ο 
οποίος υποσχέθηκε ότι μέχρι τέλους του έτους η Πάτρα θα απο-
κτήσει τη δικιά της « Οδό Εθελοντών Αιμοδοτών».

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Ελευθέριος Πολυκρέτης

Η κα Κατσιγιάννη Χριστίνα, Προϊσταμένη του Κέντρου Αιμο-
δοσίας του Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»

Ο κ. Σταμούλης Κωνσταντίνος, Αιματολόγος του Γ.Κ.Ν. Νίκαι-
ας και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΠΟΣΕΑ
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Οι Σύνεδροι της 22ης Αμφικτιονίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-
τών Ελλάδος και λοιπών Φορέων και Ομάδων που ενδιαφέρονται για 
την διάδοση της ιερής ιδέας της εθελοντικής μη αμειβόμενης αιμοδο-
σίας που πραγματοποιήθηκε στην  Πάτρα από τις 10-12 Οκτωβρίου 
2008, εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα.

Σταθερός και διαχρονικός στόχος παραμένει η αυτάρκεια της 
χώρας μας σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα.

Η 22η Αμφικτιονία ήταν αφιερωμένη στους Νέους. Είναι ελπιδο-
φόρα η συμμετοχή τους και η δραστηριοποίησή τους μέσα από το 
θεσμικό όργανο που συστήθηκε πρόσφατα , την ΠΕΝΕΑ (Πανελ-
λήνια Ένωση Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών).Οι νέοι αποτελούν το 
παρόν και το μέλλον της εθελοντικής αιμοδοσίας γιαυτό οι προ-
σπάθειες τους πρέπει να τύχουν της υποστήριξης των Συλλόγων, 
της ΠΟΣΕΑ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αι-
μοδοτών) και κρατικών φορέων.

Οι ιδέες του εθελοντισμού και της προσφοράς στον πάσχοντα 
συνάνθρωπο πρέπει να αποτελέσουν μέρος της αγωγής των μα-
θητών των Σχολείων. Το Υπουργείο παιδείας πρέπει να διευκολύ-
νει και να στηρίξει τις προσπάθειες για την  προβολή και την εισα-
γωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Εθελοντική Αιμοδοσία. Πρέπει η πολιτεία να θέσει σε εφαρμογή 
το νομοθετικό πλαίσιο για την αναμόρφωση της αιμοδοσίας γενι-
κά στην χώρα μας και  να αξιοποιηθεί το Εθνικό Κέντρο Αίματος. 
Είναι απαραίτητη η κατάλληλη στελέχωση , ο εξοπλισμός και ο   

Ψήφισμα της 
22ης Αμφικτιονίας

εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Κέντρων και των Σταθμών  Αι-
μοδοσίας για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των 
μεταγγιζομένων όσο και των αιμοδοτών. 

Πρέπει να προωθηθεί η μηχανοργάνωση των Αιμοδοσιών , να υπάρ-
ξει ηλεκτρονική καταγραφή των εθελοντών αιμοδοτών και ενιαία ψη-
φιακή κάρτα του Εθελοντή Αιμοδότη.

Τα Κέντρα και οι Σταθμοί αιμοδοσίας σε συνεργασία με τους Συλλό-
γους εθελοντών πρέπει να εστιάσουν  τις προσπάθειες τους για την 
μετατροπή των αιμοδοτών αναπλήρωσης, δηλαδή αυτών που αιμο-
δοτούν ευκαιριακά όταν υπάρχει ανάγκη για κάποιο φίλο η μέλος της 
οικογένειας τους , σε τακτικούς  εθελοντές αιμοδότες.

Η χώρα μας κατέχει ένα θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ σε αριθμό θυμά-
των από τροχαία ατυχήματα. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας πανε-
θνικός συναγερμός με τη συμμετοχή τόσο των πολιτών όσο και των 
κρατικών παραγόντων,  για «αιμοπροστασία»  ,για πρόληψη δηλαδή 
και αποτροπή της άσκοπης και άδικης σπατάλης αίματος στους δρό-
μους .

Παράλληλα με την ιδέα της εθελοντικής μη αμειβομένης αιμοδοσίας  
ανεδείχθη εξ ίσου η ανάγκη  της διάδοσης της ιδέας της Δωρεάς 
ιστών και οργάνων όπως προβλέπεται στο καταστατικό της ΠΟΣΕΑ. 
Η ΠΟΣΕΑ είναι η πλέον κατάλληλη και έτοιμη να συνεργαστεί με τον 
Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το αρμόδιο Υπουργείο Υγεί-
ας για την κατάστρωση σχεδίων που προωθούν την ιδέα της Δωρεάς 
Ιστών και οργάνων. 

 Ανάλογη με τους κρατικούς φορείς και τους φορείς της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης  αλλά εξ ίσου σημαντική είναι η βοήθεια και η υποστήριξη 
που μπορεί να προσφέρει ο ευαισθητοποιημένος  ιδιωτικός τομέας 
στο χώρο της Εθελοντικής αιμοδοσίας.

Οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών , οι φορείς της τοπικής Αυτο-
διοίκησης και της Εκπαίδευσης, πρέπει να στηρίξουν τον θεσμό της 
ετήσιας Λαμπαδηδρομίας που απεδείχθη ότι βοηθάει στη διάδοση 
και προαγωγή της ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.  

Άναμμα του βωμού της 
«φλόγας της αγάπης» από 
τον εθελοντή αιμοδότη, 
Βασίλη Χριστοδουλή, πα-
ρουσία του Δημάρχου Πα-
τρέων, κ. Ανδρέα Φούρα
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδο-
τών – ΠΟΣΕΑ θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι 
μετά την κλήρωση της Λαχειοφόρου Αγοράς 
που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στα πλαί-
σια της 22ης Αμφικτιονίας, οι τυχεροί αριθμοί 
είναι οι κάτωθι:

38638 (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ακράτας):Σύστημα Σιδερώματος

11709 (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ιτέας «Ο Πελεκάνος»):Σύστημα Σιδερώματος

08357 (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Τερπνιωτών):Μηχανή Espresso και σαντουι-
τσιέρα «Ντόρα,  η μικρή εξερευνήτρια»

35404 (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Αμπελώνα Λάρισας):Ηλεκτρική σκούπα και 
καφετιέρα

68235 (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ρόδου «Αδελφότης Αίματος): Σίδερο ατμού 
και Βραστήρας 

28786 (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Αγρινίου):Τοστιέρα και σεσουάρ ταξιδιού

01397 (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ελεούσας Ιωαννίνων):TV LCD 20’’ Scneider

70897 (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ια-
λυσού Ρόδου): TV LCD 20’’ Scneider

78031 (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ελεούσας Ιωαννίνων): TV LCD 20’’ Scneider

48632 (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Αλεξανδρούπολης): TV LCD 20’’Scneider

04066: (Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Ανθούσας Πάργας): TV LCD 20’’Scneider

Όσοι κατέχουν κάποιον από τους παραπά-
νω λαχνούς παρακαλούμε να μας τον απο-
στείλουν με συστημένη αποστολή στο γρα-
φείο της Ομοσπονδίας μας στην Αθήνα, μαζί 
με τα ακριβή στοιχεία – διεύθυνση αποστολής 
των παραπάνω συσκευών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύλλογοι 
μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α. θέλουν να ευχαριστή-
σουν την Alpha Electric GP – Α. Παναγόπου-
λος και ΣΙΑ Ο.Ε. και την εταιρεία Ε. Ζητου-
νιάτης Α.Ε.Ε. για την ευγενική χορηγία των 
κληρωθέντων ηλεκτρικών συσκευών.

Κλήρωση λαχειοφόρου αγοράς

 Οι κύριοι, Νίκος Τζα-
νάκος, Αλέξανδρος 
Τσελεπής, Χρίστος 
Φραγκίδης, Ανδρέας 
Φούρας και η κυρία 
Άννα Διαμαντοπού-
λου, βουλευτής του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
της 22ης Αμφικτιονίας, κ. Πολυκρέτης Ελευ-
θέριος με την κα Χριστίνα Κατσιγιάννη, Προ-
ϊσταμένη του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γ.Ν. 
Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Το Τιμητικό Προεδρείο κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελούμενο από τους 
κυρίους, Χρίστο Φραγκίδη, Νίκο Τζανάκο, Σταύρο Κουμπιά και Δημήτριο Σιαμπλή

23η Αμφικτιονία Συλλόγων

Εθελοντών Αιμοδοτών

Άρτα 

9-10-11 Οκτωβρίου 2009
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Ο διοργανωτής Σύλλογος της 22ης Αμφικτι-
ονίας, Σ.Ε.Α. Καραμανδάνειου Νοσοκομείου 

Παίδων Πατρών, με μεγάλη χαρά αποδέχτηκε 
το αίτημα της Πανελλήνιας Επιτροπής Νέων 
Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ε.Ν.Ε.Α.) για τη φι-

λοξενία της πρώτης Περιφερειακής Σύσκεψης 
που αφορούσε τους νέους εθελοντές αιμοδότες 

της Δυτ. Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. 
Συμμετείχαν περίπου 40 νέοι από 20 Συλλόγους 

Εθελοντών αιμοδοτών.
Οι νέοι ενημερώθηκαν από τα μέλη της Εν-

νεαμελούς Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με 
την Π.Ε.Ν.Ε.Α., τους στόχους της, τον τρόπο 

λειτουργίας και τις έως τώρα ενέργειές της. Ιδι-
αίτερη έμφαση δόθηκε στην μαζική συμμετοχή 
νέων σε όλες τις διαδικασίες και τη δημιουργία 

σε κάθε σύλλογο επιτροπής νέων εθελοντών 
αιμοδοτών που θα δραστηριοποιείται τοπικά. 

Παράλληλα οι νέοι ανέφεραν και σχολίασαν την 
επαφή που έχουν με τους συλλόγους τους.

Ακολούθησαν συζητήσεις με θέματα που 
αφορούν την εθελοντική αιμοδοσία στο ιατρικό 
της κομμάτι, τη λειτουργία των φοιτητικών ορ-

γανώσεων, τη συνεργασία με τις υπηρεσίες της 
αιμοδοσίας. 

Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η παρέμβαση της κ. 
Τσουκανά, εκπροσώπου της Γενικής Γραμματεί-
ας Νέας Γενιάς.  Μας έκανε μία σύντομη παρου-
σίαση των προγραμμάτων της Γ. Γ. Νέας Γενιάς 
και ανέφερε πιθανούς τρόπους συμμετοχής μας 

σε κάποιο από αυτά. Ήδη η Εννεαμελής Διοικού-
σα Επιτροπή της Π.Ε.Ν.Ε.Α. εξετάζει τις προο-

πτικές ένταξης σε κάποιο από τα προγράμματα.
Οι νέοι αποκόμισαν ιδιαίτερα καλές εντυπώ-

σεις από τη συνάντηση. Η παρέα της Π.Ε.Ν.Ε.Α. 
έγινε μεγαλύτερη. Ενημερώθηκαν για τους τρό-

πους που μπορούν να δραστηριοποιηθούν παρα-
γωγικά μέσα στους Συλλόγους τους.

Η στήριξη των ενεργειών των νέων είναι ανα-
γκαία. Οι καλές συνεργασίες με τη νεολαία προ-

διαγράφουν ένα καλύτερο μέλλον για την εθε-
λοντική αιμοδοσία. Η συνάντηση που έγινε στην 
Πάτρα δεν ήταν παρά η πρώτη μιας σειράς συ-
ναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε 

περιφέρεια της Ελλάδας. Εξάλλου αυτή είναι μια 
υπόσχεση που δόθηκε στο ιδρυτικό συνέδριο. 

Καλούμε τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών 
να ενισχύσουν τις ενέργειές μας και να προ-

σφερθούν να φιλοξενήσουν μία ανάλογη συνά-
ντηση στην περιφέρειά τους. Μαζί αναζητούμε 
να δημιουργήσουμε τις καλύτερες προοπτικές 

για το αύριο της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Δρούγγος Μιχάλης

Πρόεδρος Π.Ε.Ν.Ε.Α

Περιφερειακή 
σύσκεψη νέων 

εθελοντών αιμοδοτών
Δυτικής Στερεάς &

Πελοποννήσου
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Στα πλαίσια της προσπάθειας που 
κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλό-
γων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) 
για την προώθηση και διάδοση της 
ιδέας της δωρεάς μυελού των οστών 
και ιστών και οργάνων σώματος και 
κατόπιν της τροποποίησης που έγινε 
στο καταστατικό της στο άρθρο 2ο, θα 
επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε 
για τα ακόλουθα:

Κατά τη διάρκεια της 22ης Αμφικτιο-
νίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, 
που έλαβε χώρα στην Πάτρα στις 10, 
11 & 12 Οκτωβρίου 2008, πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση 24 Συλλόγων- μελών 
της Ομοσπονδίας μας, που στα άρθρα 
των καταστατικών τους περιλαμβάνε-
ται η δωρεά μυελού των οστών και η 
δωρεά ιστών κσι οργάνων σώματος, 
προκειμένου μέσα από την συζήτηση 
και την ανάπτυξη προβληματισμών να 
βρεθεί ένας τρόπος για ουσιαστικότερη 
και αντιπροσωπευτικότερη επικοινωνία 
επί του συγκεκριμένου θέματος. Μέσα 
λοιπόν από την συνεδρίαση των παρα-
πάνω Συλλόγων στις 11 Οκτωβρίου, 
συστάθηκε προσωρινή πενταμελής 
επιτροπή αποτελούμενη από τους εξής 
εκπροσώπους:

Μεσογίτου Λεμονίτσα (Σύνδεσμος 
Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώ-
ματος «Κωστάκης     Μεσογίτης» 
Mεταμόρφωσης Αττικής)

Ζερβού Μαρία (Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώμα-
τος Μυτιλήνης)

Τζόγιας Ευάγγελος (Σύλλογος Εθελο-
ντών Αιμοδοτών Κω)

Τσαουσίδης Θεόδωρος (Σύλλογος 
Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης)

Γεργιανάκη Ειρήνη (Παγκρήτιος Σύν-
δεσμος Δωρητών Οργάνων Σώματος).

H παραπάνω επιτροπή θα συντονίζει 
τις ενέργειές της σε συνεργασία με το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕΑ, προ-
κειμένου να υπάρχει μια οργανωμένη 
προσπάθεια για την πραγμάτωση του 
παραπάνω στόχου.

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

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας

Ο Γενικός Γραμματέας
Στυλιανός Αθ. Νικόπουλος

Σύσταση 
Προσωρινής 
Πενταμελούς 
Επιτροπής 
για Δωρεά 
Οργάνων
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Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθη-
κε στην Lille της Γαλλίας η ετήσια συνάντηση 
των επιστημονικών εκπροσώπων της FIODS.

Στην συνάντηση συμμετείχαν :
Εκπρόσωπος του συμβουλίου της Eυρώπης 

Dr. Behr-Gross Marie-Emmanuelle
Εκπρόσωπος του Υπουργείου υγείας της Γαλ-

λίας Dr. Bernadette Worms
Πρόεδρος της FIODS και γενικός γραμματέας 

των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών της Δανί-
ας Mikkelsen Niels

Γενικός γραμματέας της FIODS και εκπρό-
σωπος της FIODS στο συμβούλιο της Ευρώπης 
Durant Jean-Marie

Πρόεδρος των εθελοντών αιμοδοτών του Λου-
ξεμβούργου Breuer-Kowhwen Marianne

Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της FIODS 
και μέλος του Συμβουλίου των εθελοντών αιμο-
δοτών AVIS  Ιταλία Drago Filippo

Υπεύθυνος Διεθνών σχέσεων του Εθνικού Κέ-
ντρου Αιμοδοσίας της Γαλλίας (Establissement 
Francais du Sang) DR Beauplet Alain

Υπεύθυνος εξωτερικών σχέσεων του Εθνι-
κού Κέντρου Αιμοδοσίας της Ν.Γαλλίας 
(Establissement Francais du Sang) Farenc 
Jacques

Γενικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αιμο-
δοσίας της Ν.Γαλλίας (Establissement Francais 
du Sang) Dr. Huart Jean-Jaques

Ιατρικός Σύμβουλος των συλλόγων εθελοντών 
αιμοδοτών της Δανίας Dr. Magnussen Karin

Πρόεδρος του συλλόγου εθελοντών αιμοδο-
τών της AVIS  Tiziano Gamba

Ιατρικός Σύμβουλος των συλλόγων εθελοντών 
αιμοδοτών της Μάλτας Dr. Aquilina Denise

Γραμματέας Ιατρικών υποθέσεων του Sanguin 
Blood Foundation της Ολλανδίας Dr. Van der 
Poel Cees

Εκπρόσωποι συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών 
της Γαλλίας κοι Monsellier Michel, Pellissard 
Jaques, Vanhove Gerard

Στελέχη του Κέντρου Κλασματοποίησης της 
Γαλλίας LFB καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι 
τοπικών συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών της 
Γαλλίας.

Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης έγινε 
παρουσίαση από τους εκπροσώπους του Γαλ-
λικού Κέντρου Κλασματοποίησης (LFB) σχετι-
κά με την παρούσα κατάσταση στον τομέα της  
κλασματοποίησης του πλάσματος και στην πα-
ραγωγή παραγώγων αίματος στην Ευρώπη. Ιδι-
αίτερη αναφορά έγινε στην υπερσυγκέντρωση 
της παραγωγής παραγώγων αίματος σε μεγά-
λες πολυεθνικές, με κυριότερους εκπροσώπους 
την Baxter και CSL Behring,  και τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν για την Ευρώπη με ιδιαίτερη έμ-
φαση στην προέλευση του πλάσματος ως πρώ-
τη ύλη από αιμοδότες που δεν είναι συμβατοί 

Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση των επιστημονικών συμβούλων της Fiods

με την ιδέα της εθελοντικής μη αμειβομένης 
αιμοδοσίας , έτσι όπως τουλάχιστον έχει θε-
σπισθεί από το συμβούλιο της Ευρώπης. Ιδι-
αίτερα απασχόλησε τους εκπροσώπους των 
Γαλλικών συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών 
η δυνατότητα του Γαλλικού συστήματος αι-
μοδοσίας να εξασφαλίσει επάρκεια και στα 
παράγωγα πλάσματος τα προερχόμενα από 
μη αμειβόμενους εθελοντές αιμοδότες, ενώ 
αναζητήθηκαν τρόποι παρέμβασης στο επί-
πεδο του συμβουλίου της Ευρώπης ώστε 
και άλλες χώρες να ζητήσουν τη θέσπιση 
μέτρων που να διασφαλίζουν τους ευρωπαί-
ους πολίτες ότι και τα παράγωγα αίματος / 
πλάσματος πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις 
ασφάλειας  με το αίμα που προέρχεται από 
μη αμειβόμενους εθελοντές αιμοδότες, και 
να προωθηθούν ενέργειες που συμβάλουν 
στην επίτευξη της επάρκειας σε κάθε ευρω-
παϊκή χώρα και στον τομέα των παραγώγων 
πλάσματος.  Σε αυτό το σημείο μοιράστηκε 
στους εκπροσώπους σχετική παρέμβαση 
που πραγματοποίησε η FIODS μέσω του 
εκπροσώπου της στο συμβούλιο της Ευρώ-
πης (Niels Mikkelsen) στις 6 Μαΐου 2008 ( 
επισυνάπτεται το αναλυτικό κείμενο στα Αγ-
γλικά).

Την δεύτερη ημέρα της συνάντησης έγι-
νε αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων 
συγκέντρωσης του ερωτηματολογίου του 
Palermo, που είχε διαμορφωθεί προ έτους 
(23 Σεπτεμβρίου 2007) από τους επιστημο-
νικούς συμβούλους της FIODS σε μία προ-
σπάθεια να καταγραφούν , με όσο το δυνα-
τόν απλούστερο τρόπο τα χαρακτηριστικά 
των αιμοδοτών αλλά και των ακολουθούμε-
νων πρακτικών στον τομέα της εθελοντικής 
αιμοδοσίας από κάθε χώρα μέλος με άμεσο 
στόχο τον εντοπισμό των διαφορών μετα-
ξύ των ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με την 
αιμοδοσία και την προσέγγιση των ακολου-
θούμενων πρακτικών και απώτερο σκοπό την 
Ευρώπη των Εθελοντών αιμοδοτών (Europe 
of the Blood donors). Μέχρι την ημέρα της 
συνάντησης στη Lille  είχαν απαντήσει στο 
ερωτηματολόγιο του Palermo:  η Μάλτα, 
Δανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Γαλλία Ισπα-
νία και Ρουμανία. Έγιναν προτάσεις βελτίω-
σης του ερωτηματολογίου βασιζόμενοι στις 
κατευθύνσεις και ορισμούς του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, ενώ παράλληλα παρουσιά-
στηκαν και κάποια στοιχεία από το DOMAIN  
project (Donor Management in Europe)- Ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη «διαχείριση» των 
εθελοντών αιμοδοτών στο οποίο συμμετέχει 
εκπρόσωπος της  FIODS καθώς και 14 κρά-
τη μέλη της ΕΕ και μία οργάνωση ασθενών 
(Thalassaemia Intenational Federation). Ως 
εκκρεμότητα παρέμεινε η αποστολή και στις 
υπόλοιπες χώρες του ερωτηματολογίου του 
Palermo, προκειμένου να αποστείλουν και 
εκείνες τα αναγκαία στοιχεία. Άλλα θέματα 

που απασχόλησαν τους συμ-
μετέχοντες ήταν:

Η δημιουργία καταλόγου 
με τα φάρμακα η λήψη των 
οποίων αποτελεί αντένδειξη 
για αιμοδοσία καθώς και η 
αναφορά του χρονικού δια-
στήματος μετά την διακοπή 
των οποίων μπορεί κάποιος 
να αιμοδοτήσει

Η διεύρυνση των ορίων 
ηλικίας σχετικά με τη δυνα-
τότητα αιμοδοσίας

Ο στόχος της επάρκειας 
αίματος και παραγώγων στην 
Ευρώπη, η ανεξαρτησία της 
Ευρωπαϊκής αγοράς παρα-
γώγων, ποιες χώρες θα μπο-
ρούσαν να τροφοδοτούν τα 
ευρωπαϊκά μη κερδοσκοπικά 
κέντρα κλασματοποίησης με 
πλάσμα, ποια η κατάσταση 
κάθε χώρας στον τομέα των 
παραγώγων πλάσματος

Επικαιροποίηση των στοι-
χείων που δείχνουν την υπε-
ροχή, ιδιαίτερα όσον αφορά 
την ασφάλεια, του αίματος 
που προέρχεται από μη 
αμοιβόμενους εθλοντές αι-
μοδότες 

Για την ΠΟΣΕΑ
Κων/νος Σταμούλης

Αιματολόγος
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), ύστε-
ρα από την συνεδρίαση του Διοικητικού 
της Συμβουλίου στις 22 & 23 Νοεμβρίου 
2008, αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή 
του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νέων Εθε-
λοντών Αιμοδοτών, που διοργανώνει τον 
ερχόμενο Μάρτιο, στο ακριτικό νησί της 
Καρπάθου. Πιο συγκεκριμένα το Συνέδριο 
θα είναι τριήμερο (13 - 15 Μαρτίου 2009) 
και σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν 
Νέοι 18 – 30 ετών. Η άφιξη των Συνέδρων 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στις 12 
του μηνός, οι εργασίες θα ξεκινήσουν την 
Παρασκευή, 13 Μαρτίου στην διοικητική πρωτεύουσα του νησιού, 
τα Πηγάδια και θα κορυφωθούν τις επόμενες δύο, στο παραδοσι-
ακότερο χωριό του νησιού, την Όλυμπο και στο επίνειό της, το Δι-
αφάνι. 

Η Κάρπαθος είναι ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο τουριστικά νησί, 
με πανέμορφη φύση και έντονο πολιτισμικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα 
η Όλυμπος με την ιδιόμορφη κοινωνία της, με τα ολοζώντανα πα-
ραδοσιακά της γλέντια και την λαϊκή ενδυμασία της που φοριέται 
ακόμη και σήμερα από τις γυναίκες του τόπου, θεωρείται μια από 
τις αστείρευτες πηγές του Νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού.  Πρό-

σφατα μόλις ανακηρύχθηκε επίσημα από 
το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δωδεκανήσου 
« «Πόλις» του λαϊκού πολιτισμού της Δω-
δεκανήσου».

Η νησιώτικη φιλοξενία των κατοίκων, η 
έντονη αγάπη τους για  κάθε τι παραδοσι-
ακό και η ανεπιτήδευτη ομορφιά των χω-
ριών της κάνουν την Κάρπαθο μοναδική 
ανάμεσα στα Αιγαιοπελαγίτικα  νησιά.     

Γι’ αυτούς τους λόγους η συμμετοχή 
σας στο Συνέδριο αυτό δεν θα βοηθήσει 
μόνο στην προαγωγή της Εθελοντικής Αι-
μοδοσίας στη χώρα μας, αλλά θα δώσει 
στους συνέδρους την ευκαιρία να ’ρθουν  

σε επαφή με μιαν άλλη, πιο αληθινή, γεμάτη ανθρωπιά Ελλάδα!
Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε έγκαιρα με την Διοι-

κούσα Επιτροπή της ΠΕΝΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση penea.
gr@gmail.com ή  με την Γραμματεία της ΠΟΣΕΑ στο τηλέφωνο: 
2102430560.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΑ  

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας                                              
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.  της ΠΕΝΕΑ

Μιχαήλ Χρ. Δρούγγος

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών 
Κάρπαθος 13 - 15 Μαρτίου 2009 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Σχέδιο προγράμματος του 2ου Συνεδρίου Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών 
Πέμπτη 12 Μαρτίου 
16:30: Αναχώρηση από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για Κάρ-

παθο.
19:00 - 20:00: Εγγραφές - πιστοποιήσεις συνέδρων.
20:00: α. Επίσημο δείπνο υποδοχής από τον Δήμο Καρπάθου.
β. Προσφωνήσεις – Αντιφωνήσεις επισήμων.
γ. Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του 2ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας 

Ένωσης Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυ-
τιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάση Παπαληγούρα. 

δ. Εκδήλωση Χορωδίας Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου. 

Παρασκευή 13 Μαρτίου – Πηγάδια Καρπάθου
9:00 - 14:00 :  Πρωινή Συνεδρίαση 
(Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου)
9:00  -  9:30: Έναρξη των εργασιών - Αγιασμός. 
9:30  -  9:50: Το αίμα και τα παράγωγά του. Μεταδιδόμενες ασθένειες και 

τρόποι προστασίας από αυτές. 
9:50 - 10:05: Ερωτήσεις - Απαντήσεις - Συζήτηση. 
10:05 - 10:25 : Μη αιμοδότης - Αιμοδότης - Εθελοντής αιμοδότης. Οι ομά-

δες, τα άτομα και τα χαρακτηριστικά τους.
10:25 - 10:45: Ερωτήσεις - Απαντήσεις - Συζήτηση.
10:45 - 11:05 : Διάλειμμα - Δημιουργία δύο ομάδων για τη συνέχιση των 

εργασιών του Συνεδρίου.
11:15 - 11:45: Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρπάθου.
12:00 - 14:00: 
ΟΜΑΔΑ 1
(Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου):           
Εκστρατείες προσέλκυσης για την εθελοντική αιμοδοσία.

ΟΜΑΔΑ 2
(Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου):
Η επαφή μας με τον εθελοντή αιμοδότη.

14:15 : Γεύμα.

17:30 - 20:30  Απογευματινή Συνεδρίαση
17:30 - 19:30 :
ΟΜΑΔΑ 1
(Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου):           
Συνεργασίες με ομάδες και φορείς σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επί-

πεδο.

ΟΜΑΔΑ 2
(Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου):
Οργάνωση Συλλόγων – Εκπαίδευση εθελοντών και προσωπικού – Αξιολό-

γηση επιδόσεων – Διόρθωση σφαλμάτων.

19:30 - 19:45 : Διάλειμμα.

19:45 - 20:30: 
(Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου)
Ενιαία παρουσίαση των συμπερασμάτων των θεμάτων και των δύο ομά-

δων.
21:00: Δείπνο.
Σάββατο 14 Μαρτίου  
Διαφάνι Καρπάθου

8:00: Ακτοπλοϊκή μετάβαση στο Διαφάνι.

11:00 - 14:10  Πρωινή Συνεδρίαση
(Αίθουσα Εκκλησιαστικού Μεγάρου Διαφανίου Καρπάθου)
11:00 - 11:30: Χαιρετισμοί τοπικών παραγόντων.
11:30 - 11:50: Δωρεά Ιστών και Οργάνων Σώματος.
11:50 - 12:10: Ερωτήσεις - Απαντήσεις - Συζήτηση.
12:10 - 12:35: Πανελλήνια έρευνα της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για την εθελοντική αιμο-
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δοσία στην Ελλάδα. Ποιο είναι το προφίλ των Ελλήνων εθελοντών και πώς 
θα προσελκύσουμε περισσότερους.

12:35 - 12:55: Ερωτήσεις - Απαντήσεις - Συζήτηση.
12:55 - 13:25: Διάλειμμα.
13:25 - 13:50: Ο Στρατηγικός σχεδιασμός της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και η ουσιαστική συν-

δρομή των νέων σε αυτόν. 
13:50 - 14:10: Ερωτήσεις - Απαντήσεις - Συζήτηση.
14:15  Παράθεση επίσημου γεύματος από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Ζωο-

δόχου Πηγής Διαφανίου Καρπάθου.
 
17:30 - 20:30  Απογευματινή Συνεδρίαση
(Αίθουσα Εκκλησιαστικού Μεγάρου Διαφανίου Καρπάθου)
17:30 - 18:20: Προωθητικό υλικό για την αιμοδοσία. 
Προτάσεις για λογότυπο της Π.Ε.Ν.Ε.Α., σχεδιασμός αφισών και έντυπου υλι-

κού.
18:20 - 18:30: Παρουσίαση
18:30 - 18:45: Διάλειμμα.
18:45 - 20:30: Δημιουργία Τοπικών Επιτροπών Νέων σε όλους τους τοπικούς 

Συλλόγους. Οργάνωση και συμμετοχή των νέων σε δράσεις εθελοντικής 
αιμοδοσίας. Παρουσίαση της δραστηριότητας των νέων στους Σ.Ε.Α. από 
τους οποίους προέρχονται. 

20:30  Δείπνο.

Κυριακή 15 Μαρτίου  
Όλυμπος Καρπάθου
7:30: Μετάβαση στην Όλυμπο.
8:30 - 9:30 Ξενάγηση στην Όλυμπο – Επί-

σκεψη στο Μουσείο Χατζηβασίλη. 
9:30 - 11:30  Πρωινή Συνεδρίαση
(Αίθουσα Κοινοτικού Μεγάρου Ολύμπου 

Καρπάθου)
9:30 - 10:00: Χαιρετισμοί τοπικών παραγό-

ντων. 
10:00 - 10:45: Προτάσεις - Αποφάσεις Γενι-

κής Συνέλευσης Π.Ε.Ν.Ε.Α.
10:45 - 11:30: Αξιολόγηση Συνεδρίου - Προ-

τάσεις θεμάτων επόμενου Συνεδρίου.
11:30 - 12:30: Εκδήλωση με παραδοσι-

ακούς χορούς και τραγούδια από την 
Όλυμπο της Καρπάθου.

12:30 - 13:30 : Γεύμα. 
18:00 Αναχώρηση αεροπορικώς για Αθή-

να.
Γ. Ν. Τ.

Η Όλυμπος Καρπάθου

Με τις μαντινάδες τραγουδούν οι 
Καρπάθιοι τις ομορφιές του νη-

σιού τους. Και πράγματι, η μαγεία 
και η ποικιλία του φυσικού τοπίου 

είναι μοναδική. Στο εσωτερικό 
κυριαρχούν οι επιβλητικές βουνο-
κορφές με τα παραδοσιακά χωριά 

κρεμασμένα στις πλαγιές. Η εξε-
ρεύνηση της ορεινής καρπάθικης 
υπαίθρου με τις δροσερές πηγές 
ανάμεσα στα πεύκα, τα μοναχικά 

εκκλησάκια ψηλά στους βράχους, 
τη θέα προς το Καρπάθιο που κό-
βει την ανάσα, είναι μια δυνατότη-

τα ελκυστική για τον επισκέπτη.

Το λιμάνι της πρωτεύουσας της Καρπάθου, τα Πηγάδια

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών


