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           1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής 

για την «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ» 

ΣΧ.:  το με αρ. πρωτ. 9772/26-03-2019 έγγραφο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.  

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σας ενημερώνει ότι στο 

πλαίσιο των Δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 

14 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) διοργανώνει 

για πρώτη φορά Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής για μαθητές Γυμνασίων και 

Λυκείων.  Θέμα του διαγωνισμού είναι η «Εθελοντική Αιμοδοσία» και η σημασία της για τον 

άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπό μας.  

Η παγκόσμια κοινότητα, αναγνωρίζοντας την επιστημονική προσφορά του Γερμανού γιατρού 

Karl Landsteiner, του επιστήμονα που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος, επέλεξε την 14η Ιουνίου, ημέρα 

γέννησής του, ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Ο εορτασμός της ημέρας στοχεύει στην 

εξάλειψη της προκατάληψης, του φόβου και της άγνοιας σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία και 

στην αναγνώριση των εθελοντών αιμοδοτών, που αθόρυβα και ανιδιοτελώς προσφέρουν το αίμα 

τους σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. 

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι επί της ουσίας προσφορά στον συνάνθρωπο. Είναι ένα δώρο 

που μπορεί να σώσει ζωές και να προσφέρει ένα νέο συμβόλαιο ζωής σε πολλούς ανθρώπους που το 

έχουν ανάγκη. Με την αιμοδοσία ο εθελοντής αιμοδότης προσφέρει δύο αγαθά χωρίς αμοιβή: 10 

λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 400 κ.ε. αίμα από τα 5 λίτρα που διαθέτει. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), οι συνειδητοποιημένοι 

εθελοντές δότες αίματος, που εμφορούνται από αλτρουιστικά και μόνο αισθήματα, αποτελούν έναν 

από τους δείκτες ασφάλειας του συστήματος αιμοδοσίας. Έχουν ικανοποιητικό επίπεδο υγείας καθώς 
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υποβάλλονται σε τακτικό ιατρικό έλεγχο, ανταποκρίνονται καλύτερα σε έκτακτα περιστατικά και 

αποφεύγουν συμπεριφορές που αυξάνουν την εμφάνιση λοιμώξεων. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αφιερώσουν λίγα λεπτά για να εξηγήσουν στους μαθητές τι είναι 

η αιμοδοσία, ποιοι χρειάζονται αίμα, πώς γίνεται και γιατί είναι σημαντικό να δίνουμε όλοι.  

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 

http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-

programmata-agwghs-ygeias/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-toy-

mathhtikoy-plhthysmoy/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-gia-thn-

proagwgh-ths-ethelontikhs-aimodosias  μπορούν να αναζητήσουν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό που 

δημιούργησε από κοινού η Π.Ο.Σ.Ε.Α. με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.    

Στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές καλούνται 

να συγγράψουν: α) Πρωτότυπο ποίημα, έως 20 στίχους, β) Πρωτότυπο διήγημα / παραμύθι / 

θεατρικό, έως 2000 λέξεις, γ) Γράμμα στον αιμοδότη, έως 500 λέξεις. Στον διαγωνισμό μπορούν να 

λάβουν μέρος μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων ατομικά επιλέγοντας μία κατηγορία από τις 

παραπάνω. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να εκφράσουν και να αποτυπώσουν τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία.  Μπορούν επίσης, να χρησιμοποιήσουν και 

εικόνα/ζωγραφιά στο έργο τους.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η 11η Ιουνίου 2019. 

Οι μαθητές ή η Διεύθυνση του σχολείου μπορούν να στείλουν τα έργα στη διεύθυνση του 

τοπικού Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, μέλους της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος θα 

αποστείλει ηλεκτρονικά τα έργα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.  Σε 

κάθε έργο είναι απαραίτητο να υπάρχει: 1) Ονοματεπώνυμο, 2) Τηλέφωνο σχολείου, 3) Τάξη και 

σχολείο του δημιουργού. 

Από τον διαγωνισμό θα αναδειχθούν 3 νικητές. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει στις 20 

Ιουνίου 2019 και θα κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΕΑ (www.posea.gr), στη σελίδα της ΠΟΣΕΑ 

στο Facebook και ηλεκτρονικά στους τοπικούς Συλλόγους. Τα δώρα θα αποσταλούν στον τοπικό 

Σύλλογο, ο οποίος θα έρθει σε επικοινωνία με τους νικητές για την παραλαβή των δώρων.  

Για περαιτέρω διευκρινίσεις /πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύλλογο 

Εθελοντών Αιμοδοτών της περιοχής σας ή με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 

Αιμοδοτών  (Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7, Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671, Αττική, Τηλ: 210 2430560 

/27430.29099 / Φαξ: 27412.34357, Email: posea.gr@hotmail.com, Site:www.posea.gr) 

                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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