
 

Κοινό Δελτίο Τύπου 

Ανεξάρτητη Νοµική Κοµοτηνής & e-Αιµοδότες 

Δύο χρόνια µετά την πανδηµία και ακόµη συλλογιζόµαστε τις επιπτώσεις της στη ζωή 

µας. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που µας άφησε ως παρακαταθήκη αυτή η 

δύσκολη κατάσταση ήταν η απουσία ουσιαστικής επαφής µε τους συνανθρώπους 

µας, δηλαδή το ότι δεν υπήρχε δυνατότητα συγκέντρωσης, συσπείρωσης και 

προσφοράς για το κοινό καλό. Τώρα που, τα πράγµατα έχουν επιστρέψει στην 

κανονικότητα και η ζωή κυλά χωρίς περιορισµούς, συνειδητοποιούµε την ύψιστη 

σηµασία των κοινωνικών και εθελοντικών δράσεων και νιώθουµε πως είναι πιο επίκαιρη 

από ποτέ η στήριξη θεσµών κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως οι εθελοντικές αιµοδοσίες.  

Μπαίνοντας, λοιπόν, στο χριστουγεννιάτικο πνεύµα και τη χειµερινή περίοδο, µιας και  

ερχόµαστε πιο κοντά ο ένας µε τον άλλον, πληµµυρισµένοι από συναισθήµατα, είµαστε 

στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουµε τη διοργάνωση ενηµερωτικής 

εκδήλωσης µε θέµα: «Τα οφέλη της αιµοδοσίας και του εθελοντισµού στην τοπική 

κοινωνία» 



Είναι µια πολύ καλή ευκαιρία για να γνωρίσουµε τους φορείς νεολαίας & εθελοντισµού 

που δραστηριοποιούνται στην πόλη µας καθώς στα πλαίσια των εορτών των 

Χριστουγέννων, ερχόµαστε όλοι πιο κοντά και το πνεύµα που µας διακατέχει είναι αυτό 

του εθελοντισµού, της ζεστασιάς, της θαλπωρής, της έµπρακτης αγάπης µας προς τον 

συνάνθρωπο που το έχει πραγµατικά ανάγκη.  

Επιπρόσθετα η εκδήλωση, αποτελεί ιδανική συγκυρία για την ενηµέρωση της νεολαίας 

στις προοπτικές δραστηριοποίησης στην Κοµοτηνή, έχοντας συνειδητοποιήσει πολλές 

από τις πτυχές των δυσκολιών που µας προκάλεσε η πανδηµία. Είναι µια αρχή για να 

επανέλθουµε στην τακτική ενασχόληση µας µε την κοινωνία , ώστε να καθιερωθεί και να 

υιοθετηθεί από όλους µας η ιδέα του εθελοντισµού, µε σκοπό να τον εντάξουµε στη ζωή 

µας και να πορευτούµε µαζί του, σώζοντας έτσι τη ζωή των συνανθρώπων µας. 

Με τον εθελοντισµό, έχουµε όλοι την ευκαιρία να προσφέρουµε. Η διαδικασία είναι πολύ 

απλή και χρειάζεται µόνο να αφιερώσουµε λίγο χρόνο από την καθηµερινότητά µας, 

ώστε να συµβάλλουµε στο σηµαντικό έργο των οργανισµών που δραστηριοποιούνται 

στην πόλη µας.  

Αναλυτική περιγραφή εκδήλωσης: 

Τίτλος εκδήλωσης: Ενηµερωτική εκδήλωση για τα οφέλη της αιµοδοσίας 

και του εθελοντισµού στην τοπική κοινωνία. 

Διοργανωτές: • e-Αιµοδότες 

• Ανεξάρτητη Νοµική Κοµοτηνής 

Συµµετέχοντες: • Η Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας Γενικού 

Νοσοκοµείου Κοµοτηνής 

• Οι e-Αιµοδότες 

• Το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης 

• Το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισµού 

exagono Δήµου Κοµοτηνής 

• Το Δηµοτικό Συµβούλιο Νέων Κοµοτηνής 

• Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Περιφερειακό 

Τµήµα Κοµοτηνής 



• Η Κοινότητα Νέων Κοµοτηνής 

• και η Εθελοντική δράση «ο Αη Βασίλης άργησε 

µια µέρα» 

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων του Πολυλειτουργικού 

Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήµου Κοµοτηνής 

Ηµεροµηνία και ώρα: Κυριακή 27 Νοεµβρίου 2022 | 18:00 µε 20:00 

Περιγραφή της 

εκδήλωσης: 

Με την ενηµερωτική εκδήλωση ευαισθητοποιούµε την 

τοπική κοινωνία και την νεολαία σε θέµατα 

κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισµού.  

Σκοπός / Οφέλη για την 

τοπική κοινωνία: 

• Να ενηµερώσει τους φοιτητές σε θέµατα 

κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισµού 

στην τοπική κοινωνία.  

• Να αναδείξει τους φορείς νεολαίας και 

εθελοντισµού που δραστηριοποιούνται στην 

τοπική κοινωνία 

• Να αναδείξει τις αυξηµένες ανάγκες για αίµα 

που παρουσιάζονται κατά την περίοδο των 

εορτών των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς 

• Να προσελκύσει νέους εθελοντές αιµοδότες 

• Να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανθρώπους να γίνουν τακτικοί 

εθελοντές αιµοδότες 

• να µεταγγίσει στη νέα γενιά αιµοδοτών την ιδέα 

της µη αµειβόµενης Εθελοντικής Αιµοδοσίας. 

 

Ποιοι είναι οι e-Αιµοδότες; 

Οι e-Αιµοδότες είναι µια οµάδα νέων που έφτιαξαν µια εφαρµογή, το e-Αιµοδότες, που 

επιδιώκει την ενηµέρωση και ενθάρρυνση των πολιτών για την ενεργή συµµετοχή τους 

σε εθελοντικές δράσεις, όπως η αιµοδοσία, η αιµοπεταλιοαφαίρεση και η δωρεά µυελού 

των οστών. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για ένα σύστηµα πληροφόρησης και άµεσης 



ειδοποίησης αναγκών αιµοδοσίας, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες Αιµοδοσίας 

Νοσοκοµείων της χώρας. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε όταν οι δηµιουργοί της ήταν 

στο Λύκειο όπου µε την οµάδα ροµποτικής και προγραµµατισµού του 3ου Γενικού 

Λυκείου Κοµοτηνής, δηµιούργησαν την πρώτη έκδοση αυτής της εφαρµογής. Πλέον 1.5 

χρόνο µετά η εφαρµογή αυτή και διαχειρίζεται πλέον από τους δηµιουργούς της µέσω 

ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού της “e-Αιµοδότες Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας”.  

Οι τρεις βασικοί πυλώνες της εφαρµογής που δηµιουργήθηκε είναι πως συστάθηκε 

εθελοντικά, αναδεικνύοντας µε αυτό τον τρόπο τον αλτρουισµό και την αλληλεγγύη ως 

υπέρτατες αρχές, δεν περιέχει καθόλου διαφηµίσεις και διατίθεται δωρεάν για τους 

πολίτες και τα Νοσοκοµεία. Έχει λάβει πληθώρα διακρίσεων και αποσκοπεί στην ολοένα 

και µεγαλύτερη διάδοση του κοινωνικού αυτού έργου της εθελούσιας προσφοράς 

αίµατος! Οι τρεις βασικοί πυλώνες λειτουργίας της είναι πως συστάθηκε εθελοντικά, 

αναδεικνύοντας µε αυτό τον τρόπο τον αλτρουισµό και την αλληλεγγύη ως υπέρτατες 

αρχές, δεν περιέχει καθόλου διαφηµίσεις και διατίθεται δωρεάν για τους πολίτες και τα 

Νοσοκοµεία. Έχει λάβει πληθώρα διακρίσεων και αποσκοπεί στην ολοένα και 

µεγαλύτερη διάδοση του κοινωνικού αυτού έργου της εθελούσιας προσφοράς 

αίµατος!  

Αναφορικά µε την Ανεξάρτητη Νοµική Κοµοτηνής (Α.ΝΟ.Κ.): 

Η Α.ΝΟ.Κ. θεωρεί πολύ σηµαντική τη συµβολή των φοιτητών των Σχολών της πόλης 

µας στη διάρθρωση σχεδίου κοινωνικής δράσης. Οι εκπρόσωποι της Α.ΝΟ.Κ. είναι 

ιδιαιτέρως χαρούµενοι για τη συνεργασία αυτή, που έχει ως σκοπό τη προώθηση της 

δράσης για να έρθουν και περισσότερα µέλη της φοιτητικής κοινότητας να στηρίξουν 

τη συγκεκριµένη προσπάθειά µας. Ως αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας, οι φοιτητές 

δεν πρέπει να λείπουν από µια τόσο σπουδαία πρωτοβουλία που έχει σαν στόχο την 

ουσιαστική διασύνδεση της πόλης µε το Πανεπιστήµιο. Δίνεται, επιτέλους, η ευκαιρία για 

την ενδυνάµωση της παρουσίας της φοιτητικής οργάνωσης στον τοµέα του 

εθελοντισµού, µιας και η Α.ΝΟ.Κ. έχει διεξάγει και πληθώρα κοινωνικών δράσεων στο 

παρελθόν.  



Από κοινού καταβάλλουµε προσπάθειες, ώστε να καθιερώσουµε τέτοιες δράσεις και 

ελπίζουµε στη συµµετοχή όλων σας, ώστε να  εντυπωθεί στη συνείδησή µας πως ο 

εθελοντισµός σώζει ζωές.  

Η εθελοντική προσφορά αίµατος, ως µια µοναδική πράξη ανθρωπισµού, είναι 

προσφορά ζωής, το «φάρµακο» που κρατά στη ζωή αυτούς που το χρειάζονται, ένα 

έµπρακτο µήνυµα ζωής και αλληλεγγύης, η υπέρτατη εκδήλωση αγάπης στον 

συνάνθρωπο, η ύψιστη έκφραση συµπαράστασης στην ανθρώπινη ανάγκη. Ας 

µυηθούµε, λοιπόν, στο βαθύτερο νόηµα του εθελοντισµού και ας στηρίξουµε κάθε 

προσπάθεια ενδυνάµωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης, µέσω της ανιδιοτελούς 

προσφοράς. 

 

 

 

 

 

 


