


Πολιτιστικός Σύλλογος Διβριωτών 

Η Δίβρη αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα στη βόρεια πλευρά του Δήμου Λαμιέων. Βρίσκεται στο

βουνό Όθρυς, σε υψόμετρο 800 μ. και απέχει από την πόλη της Λαμίας 18 χλμ.

Ο Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Διβριωτών Φθιώτιδας, ιδρύθηκε το 1970, από Διβριώτες

που διέμεναν στη Λαμία με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σύσφιξη των σχέ-

σεων και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους αλλά και τον εξωραϊσμό του χωριού. 

Το έμβλημα του Συλλόγου μας είναι ο Άγιος Νικόλαος. 

Ο Σύλλογος έχει αναπτύξει μια πολύπλευρη δραστηριότητα και καταξιώθηκε σαν φορέας πολιτι-

σμού και εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία.

Ασχολείται με την διατήρηση της παράδοσης, της λαογραφίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των

ηθών και εθίμων, του εθελοντισμού, της προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Με έδρα το ιδιόκτητο Πνευματικό μας κέντρο στη Λαμία και το Λαογραφικό Μουσείο στη Δίβρη,

όλα αυτά τα χρόνια έχει να επιδείξει πλήθος πολιτιστικών, λαογραφικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων,

αναβίωση εθίμων, εκδηλώσεις βουνού και ευαισθητοποίησης της προστασίας του περιβάλλοντος.

Προβάλλει την δραστηριότητα του με την εφημερίδα του, με διάφορες ενημερωτικές εκδόσεις,

καθώς και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει δημιουργήσει μια από τις δυναμικότερες τράπεζες αίματος στο Νομό μας, φροντίζοντας να

ευαισθητοποιεί τα μέλη του αλλά και τους πολίτες της περιοχής, με τη διοργάνωση εθελοντικής αι-

μοδοσίας, που αποτελεί μια πράξη εθελοντισμού, προσφοράς και αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο. 

Οι διατελέσαντες στη Διοίκηση του Συλλόγου στο πέρασμα του χρόνου, έχουν αφήσει το δικό

τους αποτύπωμα και παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, υποχρέωση κάθε ανθρώπου που αγαπά

τον τόπο του.



Πρόσκληση 

Η Οργανωτική Επιτροπή της 28ης Αμφικτιονίας Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών,

σας καλεί στην Λαμία, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015. Στις 25 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρα-

σκευή και ώρα 18.30 θα γίνει η υποδοχή και η Τελετή Λήξης της 13ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας

στο Mνημειο Θερμοπυλών. Αμέσως μετά στις 19.30 στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών,

έχει προσκληθεί ο Υπουργός Υγείας να κηρύξει την έναρξη των εργασιών της 28ης Αμφικτιονίας,

της οποίας οι εργασίες θα συνεχιστούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου

Λαμιέων.

Την επόμενη ημέρα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων θα

πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Συλλόγων Μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Α. οι οποίες θα

ολοκληρωθούν στις 14.00 της ίδιας ημέρας.

Για την Οργανωτική Επιτροπή της 28ης Αμφικτιονίας Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδο-

τών.

Ο Πρόεδρος

Παρασκευάς (Πάρης) Φούντας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28ης ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ (Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΕΑ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ: ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΣΕΑ)

ΤΑΜΙΑΣ: ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΤΑΜΙΑΣ ΣΥΛ. ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΤΑΜΙΑΣ ΠΟΣΕΑ)

ΜΕΛΗ: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ)

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ) 

ΣΙΑΜΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ) 

ΚΑΤΟΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ) 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΠΟΣΕΑ)



Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής της 28ης ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑΣ 

Παρασκευά (Πάρη) Φούντα 

Με αίσθημα ευθύνης και λογιζόμενοι τις υποχρεώσεις μια

πανελλαδικής διοργάνωσης της ΠΟΣΕΑ, με πλούσια παρακα-

ταθήκη επιτυχημένων διοργανώσεων, ο Σύλλογος Διβριωτών

Φθιώτιδας, ένας Πολιτιστικός Σύλλογος, αλλά με δυναμικό

τμήμα αιμοδοσίας, αποφάσισε και πετυχε την διεκδίκηση της

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑΣ. Οπλισμένοι με θέληση και ενθουσιασμό, με

όρεξη για προσφορά, διεκδικήσαμε η σύναξη των εθελοντών

αιμοδοτών Ελλάδας να γίνει στον ιστορικό τούτο τόπο, που

τόσο αγαπάμε και στηρίζουμε, με την βοήθεια των αιμοδοτών,

εθελοντών του συλλόγου μας.

Με τη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου

Λαμιεων, τολμήσαμε και ελπίζουμε να έχουμε μια ακόμη επι-

τυχημένη ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ.

Ευχόμαστε να περάσετε ένα ευχάριστο και δημιουργικό

τριήμερο στην πόλη μας, αναδεικνύοντας θέματα ευαισθητο-

ποίησης στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας και της προ-

σφοράς τον συνάνθρωπο. Παράλληλα θα φροντίσουμε να

πάρετε μια γεύση από την ιστορία και τις φυσικές ομορφιές αυτού του ευλογημένου τόπου.

Σ’ αυτή την δύσκολη συγκυρία για τον τόπο μας, αλλά και για καθέναν ξεχωριστά, σε μια εποχή

οικονομικής κρίσης και απαξίωσης των θεσμών, μόνο με αλληλεγγύη, εθελοντισμό και συλλογικό-

τητα, μπορούμε να επιβιώσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Οι πάσχοντες συνάνθρωποι μας, μας χρειάζονται, πρέπει να μας νιώθουν δίπλα τους. Αγωνιζό-

μαστε για να δυναμώσουν και να πληθύνουν οι σύλλογοι αιμοδοτών, να μαζικοποιηθούν, να συνε-

νωθούν, να περιλαμβάνουν τακτικούς αιμοδότες και σε αρμονική συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα

της αιμοδοσίας, να ευαισθητοποιούν νέους αιμοδότες, να τους ενημερώνουν και να τους εντάσσουν

στην οικογένεια τους. 

Όλοι μαζί μπορούμε να χαρίζουμε ζωή. Και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας πως

“όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια σου, όταν δίνεις γεμίζει η ψυχή σου”.



Χαιρετισμός του Προέδρου της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Χρήστου Πρωτόπαπα 

Σας καλωσορίζω εκ μέρους των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, στην φιλόξενη πόλη της

Λαμίας.

Η Αμφικτιονία είναι η μεγάλη ετήσια συνάντηση όλων των

φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Εθελοντικής

Αιμοδοσίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμο-

δοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη Ορ-

γάνωση στον χώρο της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

Οι σύλλογοι μας δραστηριοποιούνται από την Κρήτη μέχρι

τον Έβρο διαχέοντας το μήνυμα πως η προσφορά αίματος

είναι πράξη ζωής καθώς επίσης ενημερώνει και υποστηρίζει

όλες τις κρατικές δομές για την ανάπτυξη και την προσφορά

της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών Σώματος. 

Το Εθελοντικό Αιμοδοτικό Κίνημα στην χώρα μας καθώς

και οι Δωρητές Οργάνων και Ιστών Σώματος και οι Δότες

Μυελού των Οστών πρέπει να αυξηθούν. Θέλουμε οι γενιές

που έρχονται να γνωρίζουν: πως το ασφαλές αίμα καθώς και οι δότες Ιστών Σώματος μπορούν

να προέλθουν μόνο από ενημερωμένους - συνειδητοποιημένους πολίτες. 

Θέλουμε και προσπαθούμε να υποστηρίζουμε κάθε δράση που γίνεται και έχει σκοπό την ανά-

πτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας ενώ συγχρόνως αξιολογούμε πολύ αυστηρά τη δράση, τη συμπε-

ριφορά και την προσφορά των Συλλόγων-Μελών μας προκειμένου να διαφυλάξουμε αφενός τον

εθελοντικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα της Ομοσπονδίας μας και αφετέρου την αξιόπιστη και ωφέ-

λιμη για την κοινωνία λειτουργία της.

Η έλλειψη τακτικών Μη Αμειβόμενων Εθελοντών Αιμοδοτών καθώς και η έλλειψη προγραμμα-

τισμού και συντονισμού σε εθνικό επίπεδο των διενεργούμενων αιμοληψιών ανάλογα με τις τρέχου-

σες ανάγκες καθώς και η σπατάλη του αίματος για διάφορους λόγους έχει σαν αποτέλεσμα οι γιατροί

και οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας των νοσοκομείων να πιέζουν υπερβολικά το συγγενικό και φιλικό πε-

ριβάλλον των ασθενών να φέρουν αίμα.

Αυτή η πρακτική εξευτελίζει την αξιοπρέπεια του ασθενούς και των συγγενών του και βέβαια

υποβαθμίζει την ασφάλεια του αίματος.

Η ΠΟΣΕΑ επιζητά και επιτυγχάνει συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού,

την Εκκλησία, την Εκπαιδευτική Κοινότητα, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των εργαζομένων, τον

έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και πραγματοποιούμε κοινές δράσεις με άλλες εθελοντικές οργανώσεις,

αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία.

Συμπορεύεται με αυτούς που αγαπούν την Εθελοντική Αιμοδοσία, που πιστεύουν στην Ιδέα της

Δωρεάς Οργάνων Σώματος και επιμένουν να δίνουν στη ζωή μια ακόμη ευκαιρία.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Α επιλέγει να πραγματοποιεί τα Συνέδριά της καθώς και τις Αμφικτιονίες σε συγκεκρι-

μένες περιοχές της Ελλάδος με στόχο την τοπική αύξηση του αριθμού των Τακτικών Εθελοντών Αι-

μοδοτών, την δημιουργία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών που τελικό σκοπό έχουν την αυτάρκεια

αίματος. Είμαστε βέβαιοι πως μετά το τέλος των εργασιών θα υπάρξουν μετρήσιμα αποτελέσματα

και θα ενθαρρυνθεί η δημιουργία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, στην Λαμία καθώς και στον

Νομό Φθιώτιδος και γενικότερα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.  



Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ἀγαπητοί μου ἐθελοντές αἱμοδότες.
Κατ΄ ἀρχήν θέλω νά ἐκφράσω τήν μεγάλη μου χαρά

γιά τήν διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου σας στήν ἱστορική
πόλη τῆς Λαμίας, ἡ ὁποία τρέφει ἰδιαίτερη εὐασθησία
εἰς τό σπουδαῖο θέμα τῆς αἱμοδοσίας.

Ἐκ δευτέρου, θέλω νά σᾶς συγχαρῶ προσωπικά γιά
τόν ἀγῶνα σας γιά τήν προβολή τοῦ θέματος καί εὐαι-
σθητοποίηση τῶν πολιτῶν.

Ἡ  Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος ἔχει ἱδρύσει Τράπεζα
Αἵματος μέ αἱμοδότες τούς Ἱερεῖς καί τούς πιστούς τῆς
Φθιώτιδος καί ἡ προσφορά εἰς τούς ἔχοντες ἀνάγκη
αἵματος εἶναι πολύ μεγάλη.

Ἡ προσφορά αἵματος εἶναι ἡ τελειοτέρα ἔκφραση
ἀγάπης πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Προσφέ-
ροντας αἷμα μεταγγίζουμε ζωή, ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός μέ τή θυσία Του στόν Γολγοθᾶ καί μέ
τή θεία Εὐχαριστία, πού τελοῦμε ἐμεῖς κάθε Κυριακή

καί σέ κάθε Λειτουργία, μεταγγίζει τό δικό Του αἷμα σέ ὅλους ἐμᾶς, γιά να ζήσουμε. «Πίετε
ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο ἐστίν τό αἷμα μου... τό ὑπέρ ὑμῶν καί πολλῶν ἐκχυνόμενον...» εἶναι
οἱ ἱδρυτικοί λόγοι τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Σᾶς εὔχομαι ἐκ βάθους ψυχῆς ἐπιτυχία εἰς τό Συνέδριο καί συγχαίρομεν τόν Σύλλογο
Διβριωτῶν τῆς ἡμετέρας Μητροπόλεως διά τήν συνδιοργάνωση τοῦ Συνεδρίου.

Βέβαιον εἶναι, ὅτι τό διήμερο πανελλήνιο συνέδριο ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν θά συνεισφέ-
ρει πολλά εἰς τήν προώθηση τοῦ ἱεροῦ τοῦτου ἔργου τῆς αἱμοδοσίας. 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἰδιαιτέρας τιμῆς.

+ Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος



Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννη

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τους εθελοντές αιμοδότες

απ’ όλη τη χώρα που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στον τόπο

μας, στο πλαίσιο της 28ης Αμφικτιονίας. Αποτελεί τιμή για την

Περιφέρειά μας, η διοργάνωση του συνεδρίου τους στην

έδρα μας, τη Λαμία.

Οι δύσκολοι καιροί που βιώνουμε, επιβάλλουν όσο ποτέ

άλλοτε την ανάγκη για εθελοντισμό. Την ανάγκη για περισσό-

τερο «εμείς» και λιγότερο «εγώ». Και η Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας στέκεται δίπλα σε κάθε προσπάθεια που αποδει-

κνύει έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία και την αγάπη μας

για τον συνάνθρωπο.

Διαφορετικοί άνθρωποι, από κάθε γωνιά της Ελλάδας,

μοιράζονται ένα κοινό σκοπό: Να σώσουν ζωές. Το ελάχιστο

λοιπόν που μπορεί να κάνει η Περιφέρειά μας, είναι να στη-

ρίξει με κάθε τρόπο αυτό το τόσο δύσκολο αλλά και αμιγώς

ανθρωπιστικό έργο τους. 

Είμαστε σύμμαχοι και συμπαραστάτες τους, αναγνωρίζον-

τας τη σπουδαιότητα αυτής της εθελοντικής δράσης, που υπηρετεί τον άνθρωπο και μόνο αυτόν.

Πέρα και πάνω από ιδέες, από πρόσωπα και σκοπιμότητες. Εκεί που η ανθρώπινη ζωή αποκτά υπέρ-

τατη αξία και τα δέκα λεπτά της ώρας αρκούν για να προσφέρουμε λίγο από τον εαυτό μας σε ένα

άνθρωπο που το έχει ανάγκη. 

Εύχομαι, από το Πανελλήνιο αυτό Συνέδριο, ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας να γίνει ακόμη

πιο δυνατός, γιατί μόνο μέσα από συλλογικές προσπάθειες μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικά απο-

τελέσματα.

Καλή επιτυχία στη διοργάνωση. 



Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, Ευθύμιου Καραΐσκου

Η γη της πρώτης Αμφικτιονίας, η Φθιώτιδα, υποδέχεται το

Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος, την

28η Αμφικτιονία. 

Το Πανελλήνιο Συνέδριο είναι ένας θεσμός με ιδιαιτέρα

σημαντικό συμβολισμό, με ουσιαστική, πρακτική συμβολή και

συμμετοχή στην εκπλήρωσης ενός σημαντικού και συγχρό-

νως ιερού σκοπού όπως είναι η διάδοση της ιδέας της εθε-

λοντικής αιμοδοσίας και της προσέλκυσης νέων Εθελοντών

Αιμοδοτών. 

Ως Περιφέρεια είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια,

στηρίζοντας την και ενισχύοντας τη με κάθε δυνατό τρόπο

από πλευράς μας. 

Είναι μεγάλη η ικανοποίηση και η τιμή για εμάς, γιατί

φέτος το Συνέδριο πραγματοποιείται στον τόπο μας, στην

έδρα του Νομού μας και συγκεκριμένα στη γενέτειρα γη των

Αμφικτιονιών τις Θερμοπύλες, δίνοντας μας έτσι την ευκαιρία

και την χαρά να υποδεχτούμε στο «σπίτι» μας πάνω από 250

σύνεδρους που θα συναντηθούν εδώ για να ανταλλάξουν απόψεις ώστε να αυξηθεί το εθελοντικά

προσφερόμενο αίμα.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία και την αφοσίωση να πραγματοποιήσουν το Συ-

νέδριο παραβλέποντας μάλιστα τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν εν μέσω της δυσμενούς περιόδου

που διανύει η χώρα μας. Να ευχαριστήσω τόσο την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών

όσο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Διβριωτών, που έχει αναλάβει για φέτος τη διοργάνωση του Συνε-

δρίου. Ένας σύλλογος πάντα δραστήριος και παρών σε κάθε προσπάθεια στα πολιτιστικά δρώμενα

του τόπου μας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη διεξαγωγή του Συνεδρίου και ελπίζω οι στόχοι του να επιτευχ-

θούν, δίνοντας στη χώρα μας αυτάρκεια σε Εθελοντικά προσφερόμενο Αίμα.



Χαιρετισμός Δημάρχου Λαμιέων Νίκου Σταυρογιάννη

Με ιδιαίτερη χαρά, σας υποδέχομαι στην έναρξη των ερ-

γασιών της 28ης Αμφικτιονίας και σας καλωσορίζω στις Θερ-

μοπύλες, στο Δήμο Λαμιέων, στη Γη που γέννησε τις

Αμφικτιονίες, ένα θεσμό που χάνεται στα βάθη των αιώνων

και έχει αφετηρία την Πυλαία Αμφικτιονία που θεωρείται ως

η αρχαιότερη θρησκευτική ένωση που εμφανίστηκε στον Ελ-

λαδικό χώρο και προσομοιάζεται, μαζί με τη Δελφική, με την

Κοινωνία των Εθνών και τον ΟΗΕ

Είναι διπλή δε η χαρά μου μιας και φέτος, η Λαμία δε είναι

απλά ένας σταθμός στη διαδρομή της φλόγας - ελπίδας, που

άναψε την 1η Αυγούστου στην Κοζάνη, αλλά ο τελικός προ-

ορισμός μιας προσπάθειας που σκοπό έχει την ευαισθητοποί-

ηση του κόσμου γύρω από το σημαντικότερο δώρο που

μπορεί να προσφέρει άνθρωπος σε άλλον άνθρωπο.

Η φλόγα της Αγάπης φωτίζει τις πανανθρώπινες αξίες,

αναθερμαίνει τις καρδιές όλων των συνανθρώπων και δίνει

την ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες και σ’ όλη την Ελλάδα, τη

σπίθα να την κάνουν φως και την αγωνία για τις ανάγκες σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. 

Η Λαμπαδηδρομία, που ολοκληρώθηκε σήμερα και αποτελεί την επίσημη πρέσβειρα της εθελον-

τικής αιμοδοσίας, ελπίζουμε χρόνο με τον χρόνο να καταφέρει να καταστήσει τη χώρα μας αυτάρκη

σε αίμα ώστε να μπορούμε να φροντίζουμε και να θεραπεύουμε μόνοι μας τον πόνο που γεννιέται

από την έλλειψη του αίματος και να καλύψουμε τις ανάγκες που παρουσιάζονται όταν ο κάθε ένας

από εμάς βρεθεί σε δύσκολη θέση.

Ο Δήμος Λαμιέων αναγνωρίζοντας την κοινωνική σημασία της εθελοντικής προσφοράς και δρά-

σης, ενθαρρύνει και συντονίζει δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον εθελοντισμό που ανα-

πτύσσεται τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή ανταποκριθήκαμε

άμεσα στην πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου Διβριωτών Φθιώτιδας, του δραστήριου αυτού

συλλόγου του τόπου μας, ο οποίος, από το 1970 που ιδρύθηκε, κάνει αισθητή την παρουσία του σε

όλα τα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του δήμου. 

Ο Δήμος Λαμιέων από εδώ, από τον ιστορικό τόπο των Θερμοπυλών, ενώνει τη φωνή του με το

κίνημα του εθελοντισμού, απευθύνει μήνυμα ελπίδας και ζωής και καλεί τους συμπολίτες μας να γί-

νουν εθελοντές αιμοδότες.



Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

12:00-17:30 Άφιξη, τακτοποίηση και διαπίστευση των Αμφικτιώνων στα Ξενοδοχεία.

18:00 Αναχώρηση Συνέδρων για τις Θερμοπύλες

18:30 Tελετή Λήξης 13ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας.

στο Μνημείο Θερμοπυλών. 

Υποδοχή Λαμπαδηδρόμων - Άναμμα Βωμού.

Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής, Παρασκευά (Πάρη) Φούντα.

Χαιρετισμός Γενικού Εντεταλμένου της 13ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας, 

Θεόδωρου Τσαουσίδη.                                                              

19:30 Τελετή  Έναρξης της 28ης Αμφικτιονίας των Συλλόγων και 

Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών - Προσέλευση.

Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών.

Συντονιστής, Ανδρέας Αδαμόπουλος, Δημοσιογράφος.

19:30-19:45 Αρχιερατικός Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος 

κ.κ. Νικόλαο.

19:45-20:15 Χαιρετισμοί Επισήμων και Αρχών.

- Χαιρετισμός εκπρ. Υπ. Υγείας

- Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη.

- Χαιρετισμός Δημάρχου Λαμιέων Νίκου Σταυρογιάννη.

20:15-20:30 Χαιρετισμός-εισήγηση Προέδρου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Εθελοντών Αιμοδοτών, Χρήστου Πρωτόπαπα.

20:30-20:45 Κήρυξη των εργασιών της 28ης Αμφικτιονίας Συλλόγων και 

Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας (έχει προσκληθεί ο Υπουργός Υγείας).

20:45-21:30 Τιμητικές Διακρίσεις Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών της ΠΟΣΕΑ, 

για την προσφορά τους και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν.

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ “ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ”

3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ “Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”

21:30 Τέλος Εργασιών.

22:15 Παράθεση Δείπνου από τον Δήμαρχο Λαμιέων στο Τουριστικό Περίπτερο

του Αγίου Λουκά Λαμίας, προς τιμή των Συνέδρων.



Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων

08:30-09:00 Εγγραφές.

09:00-09:20 Θέμα 1ο: Ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 

στην λειτουργία του συστήματος αιμοδοσίας της χώρας.

Προεδρείο: Θωμάς Κασκάνης, Νίκος Ηλίοπουλος, Αποστολία Χαντζηγιάννη.

Εισηγητής: Λουκάς Δαδιώτης, μέλος Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας,

Αιματολόγος, τέως συντονιστής Διευθυντής της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας Γενικού

Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο».

09:20-09:30 Ερωτήσεις. 

09:30-09:50 Θέμα 2ο: Δωρεά Οργάνων Μυελού των Οστών και τρόποι ταυτοποίησης.

Προεδρείο: Αλεξάνδρα Σαρμά, Θεόδωρος Τσαουσίδης, Περικλής Κοντέλας. 

Εισηγητής: Ευαγγελία Χαλτούπη, Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, αναπληρώτρια τοπική

συντονίστρια του ΕΟΜ, Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

09:50-10:00 Ερωτήσεις. 

10:00-10:20 Θέμα 3ο: Σύστημα αιμοδοσίας και Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών.

Προεδρείο: Σπυριδούλα Παπαγιάννη, Βασιλική Παπανάγνου, Δημήτρης 

Ηλίοπουλος.

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Δεληστάθη, Δ/ντρια Τμήματος Αιμοδοσίας Γενικού 

Νοσοκομείου Λαμίας.

10:20-10:30 Ερωτήσεις. 

10:30-10:50 Θέμα 4ο: Η Συμβολή της Εκπαίδευσης στον Εθελοντισμό και 

την Εθελοντική Αιμοδοσία. 

Προεδρείο: Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, Νίκος Ηλιόπουλος, Γιώργος Αδάμ.

Εισηγητές: 

• Πολυξένη Παπαπαγιαννοπούλου, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας 

εκπαίδευσης Φθιώτιδας.

• Γιώργος Σταυρόπουλος, Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας 

εκπαίδευσης Φθιώτιδας.

• Γεωργία Καλέργη, Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής.

• Κωνσταντίνα Τσούμα, Φιλόλογος.

10:50-11:00 Ερωτήσεις.  

11:00-11:20 Διάλειμμα. 



Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων

11:20-11:40 Θέμα 5ο: «Πανελλήνια Επιτροπή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΕΝΕΑ) & 

η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

Δράσεις στην Ελλάδα, Εμπειρίες από την Παγκόσμια Κοινότητα». 

Προεδρείο: Αθηνά Εξάρχου, Δημήτρης Ηλιόπουλος, Έλενα Γκουζίνη. 

Εισηγήτρια: Ευγενία Βλάχου, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. ΠΕΝΕΑ. 

11:40-11:50 Ερωτήσεις.  

11:50-12:10 Θέμα 6ο: «Μεταστρέφοντας το “εξ’ ανάγκης” σε προσφορά, κατακτώντας

το πολύ από το λίγο».

Προεδρείο: Ευγενία Βλάχου, Ελένη Τσεκούρα, Ιωάννης Ξυνοτρούλας.

Εισηγητής: Δημήτριος Μπουργανός, Προϊστάμενος Ιατρός Υπηρεσίας 

Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Άμφισσας.

12:10-12:20 Ερωτήσεις. 

12:20-12:35 Θέμα 7ο: Τρόποι προσέλκυσης για την ανάπτυξη της Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας από τα ΜΜΕ.

Προεδρείο: Ανδρέας Αδαμόπουλος, Βίκυ Τσιανίκα, Πάρης Φούντας.

Εισηγητής: Νίκος Ανδρίτσος, Δημοσιογράφος του Ομίλου ΣΚΑΙ.

12:35-12:45 Ερωτήσεις. 

12:45-13:30 Θέμα 8ο: Τροχαία ατυχήματα και οικονομία αίματος.

Προεδρείο: Χρήστος Πρωτόπαπας, Πάρης Φούντας, Γιώργος Κατόπης.

Εισηγητής: Αναστάσιος Μαρκουίζος-Ιαβέρης.

13:30-13:40 Ερωτήσεις. 

14:00 Γεύμα με παραδοσιακά Ρουμελιώτικα εδέσματα στην πλατεία Λαού.

15:30 Πολιτιστικός Περίπατος των συνέδρων στο Κάστρο 

και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας.



Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων

18:00-18:20 Θέμα 9ο: Ορθόδοξη Εκκλησία - Αιρέσεις και Προσφορά Αίματος

Προεδρείο: π. Γεώργιος Γαλεράκης, Δημήτρης Ηλιόπουλος, Ντίνα Αδάμ.

Εισηγητής: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ Ζαφείρης, 

ιεροκήρυκας, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

18:20-18:25 Ερωτήσεις. 

18:25-18:40 Θέμα 10ο: Φθία, η Γενέτειρα Γη της Αμφικτιονικής Ιδέας.

Προεδρείο: Σοφία Φράγκου, Αποστολία Χαντζηγιάννης, Έλενα Γκουζίνη.

Εισηγητής: Νικόλαος Δ. Ηλιόπουλος, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, 

ΜΔΕ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Μέλος του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Διβριωτών.

18:40-18:45 Ερωτήσεις. 

18:45-19:15 Θέμα 11ο: Βραβεύσεις 

• Βραβεύσεις Συλλόγων και Εθελοντών Αιμοδοτών Φθιώτιδας, 

από τον Υποδ/τη 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & 

Στερεάς Ελλάδας, Μιχάλη Βενιζέλο. 

• Βραβεύσεις Εθελοντών Αιμοδοτών του Συλλόγου Διβριωτών 

από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

19:15-19:30 Θέμα 12ο: Επαγγελματίες Υγείας-προσελκυτές Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και

στελέχη προσέλκυσης των συλλόγων και φορέων για την ανάπτυξη 

της εθελοντικής αιμοδοσίας. Τρόποι-κατάρτιση. 

Προεδρείο: Αναστάσιος Κοντακίδης, Ντίνα Αδάμ, Αποστολία Χαντζηγιάννη.

Εισηγήτρια: Ελένη Σιαμάγκα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια νοσηλευτικής ΤΕΙ

Στερεάς Ελλάδας.

19:30-19:35 Ερωτήσεις.

19:35-19:50 Θέμα 13ο: Συνεργασία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και Φορέων 

της περιοχής μας για την ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

Προεδρείο: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ντίνα Αδάμ, Αποστολία Χαντζηγιάννη.

Εισηγητής: Νίκος Τζίμας, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Π.Ο.Σ.Ε.Α., Συντονιστής της Υποεπιτροπής Παιδείας και 

πρώην μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

19:50-20:00 Ερωτήσεις.

20:00-20:15 Διάλειμμα.

Προεδρείο: Χρήστος Πρωτόπαπας, Πάρης Φούντας, Θεόδωρος Τσαουσίδης.

20:15-20:25 Θέμα 14ο: Αποτελέσματα εργασιών 28ης Αμφικτιονίας - Σύνταξη ψηφίσματος 

Χρήστος Πρωτόπαπας, Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ο.Σ.Ε.Α.

20:25-20:35 Θέμα 15ο:  Ανακοίνωση & έγκριση ψηφίσματος, Πρόεδρος Οργαν. Επιτροπής

Πάρης Φούντας.

20:35-20:50 Θέμα 16ο: Υποψηφιότητες Συλλόγων και Φορέων για την 29η Αμφικτιονία 

Συλλόγων και Φορέων της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

20:50-21:00 Θέμα 17ο: Ανακήρυξη επόμενου διοργανωτή της 29ης Αμφικτιονίας.

22:00 ΔΕΙΠΝΟ.



Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων

09:00 ΕΝΑΡΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΣΕΑ.

α) Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. από 1/5/2014-30/4/2015.

β) Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. της περιόδου από 01/5/2014-30/04/2015 

και Έγκριση του προϋπολογισμού περιόδου από 01/05/2015 έως 30/04/2016.

γ) Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

δ) Προτάσεις του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. για έγκριση από την Γενική Συνέλευση

άρθρο 22/παρ. 1, 2, 3 & 4.

1) Αξιολόγηση-Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

2) Φορολογική-Λογιστική παρακολούθηση των Συλλόγων Εθελοντών 

Αιμοδοτών με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (η παρουσίαση αυτή 

εντάσσεται στην προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας που αφορά την σύννομη 

και απόλυτα διαφανή λειτουργία όλων των Συλλόγων Μελών μας, βάση των 

εκάστοτε φορολογικών νομοθετικών διατάξεων που θεσπίζονται. 

3) Έγκριση των Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Α. 

για την περίοδο από 11/11/2015 έως 11/11/2016. 

4) Πρόταση του Δ.Σ. για διαγραφή Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών που δεν 

τηρούν τις υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία. 

5) Έγκριση ποσού για Νομική κάλυψη μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α. έναντι 

Δικαστικών Αρχών.

6) Ενημέρωση από την Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ε.Ν.Ε.Α. για διάφορα 

θέματα.

7) Προτάσεις Αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης.

8) Προτάσεις Μελών του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

14:00 Τέλος Εργασιών.

14:30 Αποχαιρετιστήριο Γεύμα.

16:00-18:00 Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγάθωνος.

Παράλληλες δράσεις
• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Λαμιέων

Εργαστήρι με θέμα τον εθελοντισμό και τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας 

• Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Λαμιέων, δημιουργία ζωγραφιών για αιμοδοσία

Οι ζωγραφιές θα εκτεθούν στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων όπου θα διε-

ξαχθεί η 28η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ

• Ενημέρωση για την σημασια της εθελοντικής αιμοδοσίας, σε συνεργασία με το τμήμα του

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού/Παράρτημα Φθιώτιδας, σε Παιδικούς σταθμούς του Δήμου

Λαμιέων καθώς και σε σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Θεατρική Παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης με το έργο: «Το Θαύμα» του Αντώνη Δωριάδη
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 21:00-22:00 



Η Ομοσπονδία μας 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α) ιδρύθηκε το 1987 και

είναι η αντιπροσωπευτικότερη Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση με μέλη Συλλόγους Εθελον-

τών Αιμοδοτών από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. 

Είναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οργανισμών Εθελοντικής Αιμοδοσίας (F.I.O.D.S.). και

διοργάνωσε την Παγκόσμια Γενική Συνέλευση των Οργανισμών Εθελοντικής Αιμοδοσίας στη χώρα

μας τον Απρίλιο του 2012. 

Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας είναι τακτικό μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Νόμος 3402, αρ. φύλλου 258/17-10-2005). 

Την 28η Ιουλίου 2008, ύστερα από επιθεώρηση στην έδρα της Ομοσπονδίας μας (Ολυμπιονίκη

Χρήστου Μάντικα 7 στις Αχαρνές) λάβαμε την Πιστοποίηση ISO 9001:2000 βάσει του Διεθνούς Συ-

στήματος Διαχείρισης Ποιότητας και στις 6 Νοεμβρίου 2008 ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η επιθεώ-

ρηση για την Πιστοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000:2008 

Η συνεισφορά των Συλλόγων-Μελών μας εδώ και 28 χρόνια στην συγκέντρωση του αίματος, που

τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας αυξάνεται διαρκώς ενώ συγχρόνως καταβάλουμε σημαντική προσπά-

θεια για την ανάπτυξη και διάδοση της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών Σώματος.

Η ΠΟΣΕΑ συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό Κέντρο

Αιμοδοσίας, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ), την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλη-

σία, την Ομοσπονδία Θαλασσαιμικών, Αιμορροφιλικών, Νεφροπαθών, Μεταμοσχευθέντων καθώς

και με Εθελοντικές Οργανώσεις όπως το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού,

η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης κ.α.

Στα Πανελλήνια Συνέδρια Εθελοντικής Αιμοδοσίας, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, συμμε-

τέχουν ως εισηγητές, διακεκριμένοι επιστήμονες και προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνίας οι

οποίοι με τις εισηγήσεις τους ενημερώνουν, ερμηνεύουν και βοηθούν στην επίλυση των προβλημά-

των ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας & της Δωρεάς

Οργάνων Σώματος.

Η ΠΟΣΕΑ ανέθεσε στην εταιρία δημοσκοπήσεων MRB HELLAS, το 2008, έρευνα, προκειμένου

να διερευνηθούν οι λόγοι που οδηγούν τον Έλληνα Πολίτη να δώσει αίμα.

Καταγράφηκαν, η Ηθική ικανοποίηση των Εθελοντών Αιμοδοτών από την «εμπειρία» της αιμο-

δοσίας, σημαντικά στοιχεία, αναξιοποίητα μέχρι σήμερα καθώς και τα κίνητρα που αρχικά τους ώθη-

σαν στην απόφασή τους να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. 

Από το 2009, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, διοργανώσαμε Ημερίδες Εκπαί-

δευσης Προσελκυτών Εθελοντών Αιμοδοτών σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, με

στόχο να δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις που θα αυξήσουν την μεγάλη «οικογένεια» των

Εθελοντών Μη Αμειβόμενων Αιμοδοτών.

Η Αμφικτιονία των Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών είναι η μεγάλη ετήσια συνάντηση

αυτών που αγαπούν την ζωή με αυτούς που νοιάζονται. Με αυτούς που είναι διατεθειμένοι να προ-

σφέρουν και να συμβάλλουν παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες ώστε να μπορέσει, να γίνει η χώρα

μας αυτό που της πρέπει και της αξίζει.

Αυτάρκης σε Εθελοντικά Προσφερόμενο Αίμα.



τους μεγάλους χορηγούς της 

13ης ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

τις Οργανώσεις και τους Φορείς του Νομού Φθιώτιδας

που βοήθησαν στην πραγματοποίηση της 

28ης ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑΣ
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