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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2019

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μ.μ., στην
αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄
αριθμ. 18/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ.
πρωτ. 54541/29-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του
Συμβουλίου.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου οι κ.κ. : 1) Λύρας Παναγιώτης
Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 3) Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 4)
Διασάκος Σπυρίδων, 5) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 6) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 7) Μπάμπαλη
Αικατερίνη, 8) Τσαλίκης Δημήτριος, 9) Τσώλης Ηλίας, 10) Χαχής Ευάγγελος και 11) Χουσέας
Σταύρος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξανδροπούλου

Παναγιώτα, 2)

Αλεξόπουλος, 3) Ιωάννης Γαϊτάνης Φώτιος και 4) Καλογεροπούλου Παναγιώτα.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο

θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Δημιουργία τράπεζας αίματος από την Κοινότητα Καλαμάτας.
Η εισήγηση του κ. Προέδρου και η διαλογική που διεξάγεται επί του θέματος αυτού έχουν
αναλυτικά ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού. Αυτή
τη σημαντική ημέρα, μιας και ο εθελοντισμός και ο κοινοτισμός, έχουμε πει και
άλλες φορές ότι, είναι νερό που πίνουν από την ίδια βρύση, δηλαδή έχουν πάρα πολλά κοινά
σημεία, αυτή την ημέρα επιλέξαμε ως Κοινότητα Καλαμάτας να παρουσιάσουμε τη πιο
σημαντική, θεωρώ, εθελοντική προσφορά που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος στον άνθρωπο και
αυτή είναι το αίμα του.
Όλα ξεκινάνε από την υγεία του καθενός που μπορεί να διαθέσει, αλλά περισσότερο από την
υγεία της καρδιάς του να προσπαθήσει να δώσει αυτό που για αυτόν είναι περίσσευμα σε
κάποιον είναι απόλυτη ανάγκη πολλές φορές και εννοείται ότι όλοι έχουμε βρεθεί ή εμείς ή τα
συγγενικά μας, κοντινά μας πρόσωπα, σε τέτοιου είδους ανάγκες.
Να καλωσορίσουμε τον Αλέξη Κληρόπουλο και τη Νέλλη Κουβελάκη αυτή την στιγμή. Ο
Αλέξης Κληρόπουλος, ένας δραστήριος, ανήσυχος Καλαματιανός, φίλος, έφτιαξε μια ομάδα
εθελοντών αιμοδοτών, που η ορμή, η εκκίνηση, ήταν αυτό ακριβώς που είπα, η προσφορά
αγάπης στο συνάνθρωπο. Αυτή η κίνηση αγκαλιάσθηκε από πλήθος Καλαματιανών, με πλήθος
αιμοδοσιών, αν δεν κάνω λάθος έχουν γίνει μέχρι τώρα 8 ή 9 και όλο αυτό έγινε ένα κύμα
αγάπης στην πόλη. Ιδιώτες, φίλοι μεταξύ τους, με κοινά ή και μη κοινά σημεία, δηλαδή δεν
τους ένωνε απαραίτητα κάποια εντοπιότητα ή οτιδήποτε, βρέθηκαν και ξαναβρέθηκαν να
δίνουν αίμα.
Εμείς τους καλωσορίζουμε σήμερα, η πρόταση η δική μας είναι να ακούσουμε λίγο κα τη
Νέλλη και τον Αλέξη. Είναι δύο φίλοι οι οποίοι, ουσιαστικά, μαζί είχαν αυτή την πρωτοβουλία
να μπει ως αναδοχή η Κοινότητα στην προσπάθειά τους, αλλά καλύτερα να τους αφήσουμε να
μας τα πουν.
Την ονομασία της ομάδας δεν θέλω να την πω εγώ, θα την πει ο Αλέξης.
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτα απ’ όλα θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, γιατί
βλέπω ανθρώπους από τα παλιά που εκτιμώ και σέβομαι, αλλά γνωρίζω και
καινούργιους που τους ήξερα μόνο φυσιογνωμικά.
Επιπλέον χαίρομαι γιατί σέβομαι και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός ο θεσμός της
Κοινότητας. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον ήξερα μέχρι πριν τις τελευταίες εκλογές που
ασχολήθηκα λίγο περισσότερο και κατάλαβα το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει σε μια
πόλη σαν τη δική μας.
Θέλω πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τη Νέλλη, η οποία, χωρίς να γνωριζόμαστε, αν και
υπάρχει μια συγγένεια, μια κουμπαριά, με τις οικογένειές μας, όταν της είπα τι ακριβώς έχω
σκεφθεί, θα ‘λεγα ότι με οδήγησε, με τις ιδέες της, με το κέφι της, με τη διάθεσή της και με
την όρεξη και την αγάπη που μου έδειξε ότι έχει και αυτή σε αυτό που είχα σκεφθεί. Πιστεύω
ότι χωρίς αυτήν δεν θα είχαμε φθάσει εδώ που έχουμε φθάσει. Που έχουμε φθάσει;
Έχουμε φθάσει να έχουμε φτιάξει ένα πυρήνα κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι, όπως είπε και ο
Παναγιώτης, είχαν το ίδιο σκεπτικό προσφοράς. Δεν ανήκουμε σε ένα τομέα, ούτε σε ένα
κόμμα, ούτε σε μια παράταξη, μπορεί να είμαστε μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, παιδιά, οι οποίοι
προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να δώσουμε πίσω κάτι στους ανθρώπους που δεν μπορεί να
φτιάξει ο άνθρωπος.
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Εγώ σκεφτόμουνα ότι ήθελα να βρω έναν τρόπο να δώσω πίσω ένα ποσοστό της αγάπης και
της προσφοράς που έχω δεχθεί στη ζωή μου σε διάφορες στιγμές που χρειάστηκα και
θεώρησα ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος.
Θεωρώ ότι είναι οξύμωρο να λέμε οι Έλληνες, ότι είμαστε αδέλφια, ότι έχουμε τη λέξη
«φιλότιμο» που δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα, ότι γινόμαστε μια γροθιά εάν χρειασθεί κάτι και
τελικά να είμαστε τελευταίοι στην εθελοντική αιμοδοσία.
Θεωρώ αδιανόητο να αγοράζει η Ελλάδα αίμα από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό.
Θεωρώ ότι ίσως δεν έχει γίνει καλή ενημέρωση στην ανάγκη που υπάρχει γι’ αυτό το πράγμα
και ίσως δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι καλό είναι κάποιες φοράς να προλαμβάνουμε κάποια
πράγματα και να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή.
Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Έλληνας είναι αδιάφορος για τους συνανθρώπους τους και δεν
θέλω να πιστέψω με τίποτα ότι δεν έχει έμφυτο το αίσθημα και την ιδέα του εθελοντισμού.
Άρα λοιπόν με τη συνδρομή της Κοινότητας πιστεύω ότι ο πυρήνας αυτός μπορεί να
μεγαλώσει. Όνειρο δικό μου είναι να μπορέσει το Νοσοκομείο της Καλαμάτας να έχει
αυτάρκεια σε αίμα, αν αυτό είναι δυνατό κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου και να γίνει η ομάδα
η δικιά μας, με τη συνδρομή και τη συνεργασία της Κοινότητας, παράδειγμα για όλη την
Ελλάδα, για όλες τις άλλες πόλεις, για όλες τις άλλες κοινότητες.
Δεν έχω κάτι άλλο να πω, νομίζω έχετε καταλάβει αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, και
ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη τον Λύρα, ο οποίος με το που του είπα «πως μπορείς
να βοηθήσεις;», μου είπε «Δώσε μου λίγο χρόνο και θα σου πω ακριβώς τι μπορούμε να
κάνουμε, είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό που έχεις σκεφθεί».
Εύχομαι να μην κολλήσει πουθενά και να μπορέσουμε όσο πιο γρήγορα να το εφαρμόσουμε
και να το βάλουμε σε πρόγραμμα και ότι άλλο μπορεί να προκύψει στην πορεία, ανεξάρτητα
απ’ αυτό, που να έχει σαν στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των Καλαματιανών
πολιτών εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας.
Το όνομα της ομάδας είναι «θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους».
Είναι στίχοι του Οδυσσέα Ελύτη και νομίζω ότι ταιριάζει ακριβώς με το νόημα της ομάδας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ταιριάζει και με αυτά που πιστεύουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ Αλέξη.
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση λοιπόν από την Κοινότητα Καλαμάτας είναι η αναδοχή αυτής της
ομάδας, η υιοθεσία της, «θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους», ώστε να
γίνει μία ομάδα εθελοντική που θα έχει την προστασία, την επίβλεψη, όλη την αγκαλιά που της
ανήκει και της πρέπει, από την Κοινότητα Καλαμάτας.
Ουσιαστικά προτείνουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα να υπάρχει ένας συγκεκριμένος
χώρος, το Φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου, μία ημέρα που να είναι πολύς κόσμος εκεί,
μπορεί να γίνεται αυτό Σάββατο, με συνεννόηση εννοείται με το Νοσοκομείο Καλαμάτας, ήδη
έχει γίνει μία επαφή και να ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι το τελευταίο Σάββατο του κάθε
τριμήνου εκεί θα γίνεται αιμοδοσία.
Προφανώς θα το στηρίξουμε και επικοινωνιακά αλλά, κυρίως, θα το στηρίξουμε ψυχικά ο
καθένας μας, φέρνοντας τους φίλους μας, καλώντας τους ανθρώπους που μπορούν να
συμμετέχουν και με οποιονδήποτε τρόπο αυτό να γίνει ένα κίνημα αγάπης για την πόλη.
Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το αγκαλιάσουμε όλοι μας και να γίνει και θεσμός και να το πω
και λίγο αλλιώς «η ευλογημένη συνήθεια».
Ερωτήσεις;
Τοποθετήσεις;
Ο κ. Αλεξόπουλος Δημήτρης.
Πρακτικά Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ.: Όταν φτιαχτούν οι «αποθήκες αίματος», μετά με ποιο τρόπο γίνεται η
διαδικασία, όταν κάποιος έχει ανάγκη;
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει ήδη, αλλά θα πρέπει να το
ξεκαθαρίσουμε, το Νοσοκομείο. Αυτό που ίσχυε, όταν εγώ ίδρυσα την
ομάδα, ήταν το εξής: ο διαχειριστής, συνήθως ήταν ιδρυτής της ομάδας, είχε τη διαχείριση του
αποθέματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούσα εγώ να πάρω τηλέφωνο στο Νοσοκομείο και να
πω «έχουμε 100 φιάλες, δώστε μου 50, γιατί τις χρειάζομαι κάπου». Γινόταν πάντα σε
συνεννόηση και η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένας άγραφος νόμος, μεταξύ εμού και του
τμήματος αιμοδοσίας, να δίνω μέχρι δύο μονάδες αίματος σε κάποια περίπτωση που υπήρχε
ανάγκη.
ΦΩΝΗ: Που κρίνετε εσείς.
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς.
Εγώ κοίταζα μέχρι και τώρα, που θα σας πω τι αλλαγή έγινε, να προσπαθώ
να εξαντλώ τις πιθανότητες να βρει αίμα αυτός που ζητάει, γιατί το νόημα είναι, εμείς δηλαδή
λέγαμε, δεν δίνουμε και ξέρουμε ότι είναι στην άκρη και όταν χρειασθούμε παίρνουμε απ’
αυτό. «Δίνουμε αίμα και ξεχνάμε ότι δώσαμε».
Προσπαθούσα λοιπόν αν εξαντλώ τις πιθανότητες, πιέζοντας, σε εισαγωγικά, αυτόν που είχε
ανάγκη στο να μπορέσει να βρει από το περιβάλλον του και αν έβλεπα …, ο άνθρωπος αυτός
μπορεί να ήταν μέλος της ομάδας, να είχε αιμοδοτήσει ή και να μην είχε αιμοδοτήσει, δεν
αρνήθηκα ποτέ να συζητήσω ή να δω αν μπορώ να βοηθήσω μέσω της ομάδας οποιονδήποτε
μου ζήτησε αίμα και κάναμε πάρα πολλές καλύψεις.
Η αλλαγή που έγινε. Ήλθε κάποια στιγμή ένα email από το Υπουργείο, το οποίο έλεγε ότι η
διαχείριση πλέον περνάει στα Νοσοκομεία. Δηλαδή, δεν θα έχει τη διαχείριση ο διαχειριστής
και ιδρυτής της ομάδας, αλλά το Νοσοκομείο το οποίο θα κρίνει αυτό που θα διαθέτει το αίμα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχαναν οι εθελοντές αιμοδότες τα δικαιώματα που είχαν. Δηλαδή,
ένας εθελοντής αιμοδότης, ακόμη και αν δεν ανήκει σε κάποιο σύλλογο, και πηγαίνει και δίνει
μόνος του αίμα, έχει κάποια δικαιώματα. Μπορεί κάποια στιγμή να ζητήσει κάποια ποσότητα
από το αίμα που έχει δώσει για κάποια ανάγκη δικιά του. Αυτό το δικαίωμα δεν το χάνει ο
εθελοντής αιμοδότης. Όμως, πλέον, το email αυτό έλεγε ότι η διαχείριση ανήκει στο
Νοσοκομείο.
Αυτό που ζητήσαμε, πριν πάμε στο Νοσοκομείο και δούμε ακριβώς και το ξεκαθαρίσουμε,
είναι ότι θα είναι καλό από τη στιγμή που και η Κοινότητα και η εθελοντική ομάδα κάνει μια
τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να έχει δικαίωμα, αν και εφόσον υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη.
Μεγάλη ανάγκη μπορεί να είναι ένα γεγονός, που κτυπάω ξύλο, που μπορεί να συμβεί στην
πόλη και θα πρέπει η ομάδα και η Κοινότητα να μεριμνήσουν, όσο μπορούν.
Δηλαδή, να είμαστε σύμφωνοι με τον καινούργιο κανονισμό ότι η διαχείριση ανήκει στο
Νοσοκομείο, αλλά να διατηρεί ένα δικαίωμα η ομάδα και η Κοινότητα να κρίνουμε ή να ζητάμε
αν κρίνουμε ότι υπάρχει μια περίπτωση ιδιαίτερη να έχουμε λόγο και αυτό δεν θα μας το
αρνηθεί το Νοσοκομείο, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και θα εκτιμήσει ιδιαίτερα αυτό
που κάνουμε και αυτό που έχουμε σκοπό να πετύχουμε.
Πάντως, με βάση το email αυτό, εμένα μου έφυγε ένα άγχος γιατί, καταλαβαίνεις, όλοι
έστελναν μηνύματα σε μένα, με έπαιρναν τηλέφωνα και θεωρούσαν ότι αφού υπάρχει
απόθεμα είναι στο χέρι μου να δώσω 5 εδώ, 5 εκεί. Δεν είναι όμως έτσι. Οπότε, μου έφυγε
αυτό το άγχος.
Η αλήθεια είναι, παρότι ισχύει αυτός ο κανονισμός, όσες φορές έκρινα, με το δικό μου μυαλό,
ότι υπάρχει ανάγκη ζήτησα από το Νοσοκομείο πολύ μικρές ποσότητες, μία ή δύο μονάδες και
το Νοσοκομείο δεν μου αρνήθηκε να το κάνει.
Οπότε, κάπως έτσι πιστεύω ότι θα λειτουργήσει και τώρα.
Πρακτικά Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χαχής.
ΧΑΧΗΣ: Το καινούργιο email που διαβάσατε σας αναφέρει μέσα, αν υπάρχει κάρτα του
συλλόγου σας, αιμοδοτών;
Κάποιος που θα δώσει αίμα θα το κάνει με κάποια φόρμουλα η οποία έχει κάρτα και θεωρείται
μέλος της ομάδας, όπως γινόταν παλιά;
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
Ο κάθε εθελοντής αιμοδότης, είτε δώσει για την ομάδα, είτε δώσει μόνος
του εθελοντικά, έχει μία κάρτα, η οποία δεν αναγράφει τα στοιχεία της ομάδας, αναγράφει τα
στοιχεία τα δικά του τα οποία καταχωρούνται και ξέρουν πότε μπορεί να δώσει. Απλά, στο
έντυπο που συμπληρώνουμε, όταν δίνουμε αίμα, το μέλος της ομάδας αναγράφει το όνομα
της ομάδας. Υπάρχει και ένα site από το Υπουργείο που φαίνονται μέσα τα στοιχεία της
ομάδας με το κωδικό της και τις αιμοδοτήσεις και τις καλύψεις, που αυτομάτως την επόμενη
ημέρα προστίθεται η φιάλη που έδωσε ο αιμοδότης που είχε γράψει τον κωδικό της ομάδας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση είναι, υιοθεσία της ομάδας «θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα
τους» από την Κοινότητα Καλαμάτας και σε τακτικά χρονικά διαστήματα να
κάνουμε αιμοδοσίες στο Φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.
Ομόφωνα; ΟΜΟΦΩΝΑ.
Πολύ χαίρομαι και πολύ συγκινούμαι.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει
υπόψη του τα προαναφερόμενα και τις διατάξεις των άρθρων 83 & 84 του Ν. 3852/2010
«Καλλικράτης»,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

I.

Υιοθετεί την εθελοντική ομάδα αιμοδοσίας «θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν
το αίμα τους».

II.

Εγκρίνει τη διοργάνωση αιμοδοσιών, ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, στο
Φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λύρας Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αλεξόπουλος Δημήτριος
2. Βασιλοπούλου Παναγιώτα
3. Διασάκος Σπυρίδων
4. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα
5. Κουφαλάκου Ευαγγελία

Πρακτικά Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας
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6. Μπάμπαλη Αικατερίνη
7. Τσαλίκης Δημήτριος
8. Τσώλης Ηλίας
9. Χαχής Ευάγγελος
10. Χουσέας Σταύρος
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 30 Ιανουαρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ
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