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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ιήμερο Συνέδριο «Εθελοντικό Ταμείο Ζωής»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2007, στην Ελευσίνα, το συνέδριο
που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Έκφραση, στο ∆ημαρχείο Ελευσίνας, με θέμα : «Εθελοντικό

Ταμείο Ζωής», με στόχο την δημιουργία τραπεζών αίματος στις ΜΚΟ σε πανελλαδικό επίπεδο
καθώς και την ηλεκτρονική τους δικτύωση, ώστε να δημιουργηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο, το
οποίο θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας. . Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος
Ελευσίνας κ. Γεώργιος Αμπατζόγλου. Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν εκπρόσωποι
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και τοπικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Μετά την εισαγωγική ομιλία του ∆ρ Νίκου Γιαννή, καθηγητού Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ο οποίος
είχε την ευθύνη συντονισμού του συνεδρίου έγινε η έναρξη των εισηγήσεων με την ομιλία του κ.
Αλέξη Ζορμπά , Συντονιστή Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπουργείου Υγείας για την
αποστολή του Οργανισμού Εθελοντών Κοινωνία. Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των κ. Νικήτα
Λιοναράκη, δημοσιογράφου για την ανάγκη δικτύωσης των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών για
την αιμοδοσία, κ. Χρήστου Πρωτόπαπα, προέδρου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών) για το ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών για την ανάπτυξη
εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα μας, κ. Μιχάλη ∆ουλγερίδη, ∆ιευθυντή Συντήρησης και
Αποκατάστασης Έργων Τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη για την έννοια της αιμοδοσίας ως
κοινωνικής προσφοράς μέσα από τη ζωγραφική, κ. Ευάγγελου Ζαχαρία, Ιατρού εργασίας των
εργοστασίων ΤΙΤΑΝ και Καμαρίου για τη συμβολή των κοινωνικών και παραγωγικών εταίρων
στην διαμόρφωση κουλτούρας αιμοδοσίας και τέλος της κα. Ευφροσύνης Οικονόμου,
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διευθύντριας του Εθνικού Κέντρου Παρασκευής και Παραγώγων Αίματος «Ηλίας Πολίτης» για
την εθελοντική αιμοδοσία και τις ανάγκες αίματος στην Ελλάδα.
Την δεύτερη μέρα ακολούθησαν οι εργασίες των δυο θεματικών εργαστηρίων. Το πρώτο
θεματικό εργαστήριο, με συντονιστή τον κ. Σωτήριο Παγώνη, τέως διευθυντή του Κέντρου
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ, ασχολήθηκε με τη δικτύωση των Μη
Κυβερνητικών Οργανισμών για την Αιμοδοσία και το δεύτερο, με συντονιστή τον κ. Κωσταντή
Καμπουράκη, μέλος του ∆Σ της ΜΚΟ Act UP, με την καλλιέργεια πνεύματος αιμοδοσίας και
την κοινωνική συνοχή. Αναπτύχθηκε έντονος διάλογος και προβληματισμός από όλους τους
συμμετέχοντες. Στην ολομέλεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των εργασιών
των δύο εργαστηρίων και ακολούθησε γενική συζήτηση.
Τα συμπεράσματα του συνεδρίου μπορούν να συνοψιστούν στην ανάγκη διεύρυνσης του
δικτύου των ΜΚΟ και σύνδεσής του με το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας, στην αξιοποίηση των
Μ.Κ.Ο.-μελών των ΜΚΟ του δικτύου για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των τοπικών
κοινωνιών και των κοινωνικών εταίρων, στην ανάγκη συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και
το Υπουργείο Παιδείας για την πραγματοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των μαθητών ώστε να δημιουργηθούν οι αυριανοί αιμοδότες, στην ανάγκη αύξησης του αριθμού
των τακτικών αιμοδοτών (2-3 φορές ανά έτος να δίνουν αίμα) σε 300.000, ώστε να αποκτήσει
η Ελλάδα αυτάρκεια σε αίμα, εφόσον οι ετήσιες ανάγκες αίματος της χώρας μας είναι 620.000
μονάδες αίματος. Τέλος επισημάνθηκε η ανάγκη για επαρκείς οικονομικούς πόρους καθώς και
επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να πραγματοποιεί τις αιμοληψίες
Το συνέδριο αυτό αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων.
Το επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία του πανελλαδικού δικτύου των Μ.Κ.Ο. που συμμετείχαν
στο συνέδριο καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου.
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