Σελ. 6

ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
έπρεπε να συμπληρώσει μια καρτέλα και
μετά να πάει στην γιατρό για να διαπιστώσει αν μπορεί να συμμετάσχει.

Η συζήτηση με την κα Νταραρά
κα Ευαγγελία δίνετε πολλά χρόνια
αίμα;
Όχι, είναι η πρώτη φορά.
Γιατί το δίνετε το αίμα;
Θεωρώ ότι είναι μια πράξη αγάπης. Έτσι
προσφέρουμε κάτι στους συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη. Για το λόγο αυτό
αποφάσισα παιδιά να δώσω κι εγώ αίμα.

Πραγματικά τώρα που έδωσα αίμα νιώθω
πάρα πολύ καλά. Δεν πόνεσα καθόλου,
ούτε ένιωσα κάποια ζάλη, ούτε τίποτα. Σας
διαβεβαιώνω ότι είναι μια πολύ απλή διαδικασία που τελικά, ναι παιδιά, μόνο προσφορά είναι και τίποτα άλλο. Δεν μας
κοστίζει απολύτως τίποτα.
Σας ευχαριστούμε πολύ
Κι εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι να
είστε πάντα δυναμικοί και δημιουργικοί.
Και στη συνέχεια συνομιλήσαμε με την
υπεύθυνη γιατρό της αιμοδοσίας, κα Ποζανίδου Ελένη, βιοπαθολόγο του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

Η συζήτηση με την κα Ποζανίδου
κα Ποζανίδου, ως γιατρός, μπορείτε
να μας πείτε από πότε ένας άνθρωπος
μπορεί να δώσει αίμα;

Η γιατρός της αιμοδοσίας συνομιλεί με ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

Φοβάστε όταν δίνετε αίμα;
Να σας πω την αλήθεια, ένιωθα στην αρχή
μια μικρή φοβία, αλλά πολύ γρήγορα την
ξεπέρασα σκεπτόμενη το όφελος που προκύψει από αυτή την πράξη.
Τι νιώθετε όταν δίνετε το αίμα σας;

Η κα Νταραρά συνομιλεί με ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

Μόλις συμπληρώσει τα δεκαοχτώ του χρόνια. Ο καθένας μπορεί να δώσει αίμα από
τα δεκαοχτώ του χρόνια και μετά.
Το αίμα που παίρνετε από τους ανθρώπους τι το κάνετε;
Γίνονται κάποιες ιδιαίτερες διαδικασίες δια-

Τα νομίσματα
Σε αρχαίους πολιτισμούς χρησιμοποιούσαν
κοχύλια ως χρήματα, ενώ στις αρχαίες κοινωνίες χρήματα ήταν τα παραγόμενα προϊόντα.
Για παράδειγμα, ένας κυνηγός αντάλλασε
δέρματα ζώων με καρπούς που είχε ένας
αγρότης ή ένας ψαράς μπορούσε να απαλλάξει διακοσμητικά κοχύλια με ένα πέτρινο
τσεκούρι από κάποιον κυνηγό.
Μόλις οι πρόγονοί μας ανακάλυψαν τα μέταλλα, τότε οι ανταλλαγές έγιναν ευκολότερες, γιατί μπορούσε ένα βοσκός να

χωρισμού των συστατικών του και από κει
και πέρα και αφού γίνει ένας πλήρης έλεγχος για κάποια μεταδοτικά νοσήματα, χορηγείται στα άτομα που το έχουν ανάγκη.
Μπορούν όλοι οι άνθρωποι να δώσουν αίμα;
Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι μπορούν.
Υπάρχουν βέβαια κάποια ιατρικά κριτήρια
που πρέπει να πληρούν για να μπορούν να
δώσουν. Υπάρχουν κάποιες αιτίες που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αποκλειστούν
από την αιμοδοσία, είτε παροδικά, είτε μόνιμα.
Όταν ένα παιδί πάρει αίμα κινδυνεύει
από ασθένειες;
Εννοείτε όταν μεταγγιστεί με αίμα ή του
πάρουμε αίμα;
Όχι όταν του πάρετε, αλλά όταν του
δώσετε αίμα.

ανταλλάξει μερικά πρόβατα με μια ποσότητα χρυσού, ασημιού, χαλκού ή σιδήρου.
Έτσι το πολύτιμα μέταλλα και άλλα αντικείμενα έγιναν «μέτρο αξίας», «μέσο ανταλλαγής» και ένας τρόπος «αποθήκευσης
αξίας» μέχρι να χρειαστεί στον καθένα που
τα είχε.
Πριν από
2.600 χρόνια κατα-

Όταν του δώσουμε αίμα όχι δεν κινδυνεύει, γιατί το αίμα ελέγχεται πλήρως, για
να είναι απολύτως ασφαλές.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ρεπόρτερ: Σκεπετάρης Λάμπρος, Τρανούλης
Δημήτρης, Δημητρακόπουλος Φίλιππος,
Κομινάτος - Γενατάς Γιώργος

σκευάστηκαν τα πρώτα νομίσματα στη
Μικρά Ασία. Οι αρχαίοι Έλληνες υιοθέτησαν γρήγορα τη νέα ιδέα κατασκευάζοντας
ασημένια και χάλκινα νομίσματα, όπως η
ασημένια δραχμή.
Τα πρώτα νομίσματα περιείχαν συγκεκριμένη ποσότητα μετάλλου και είχαν συγκεκριμένη αξία. Οι βασιλιάδες ή οι
κυβερνώντες κάθε πόλης έλεγχαν αυστηρά
την παραγωγή των νομισμάτων για να μην
απειλείται η σταθερή του αξία.
Σήμερα όπου η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή
χώρα, ως νόμισμα έχουμε το Ευρώ, το
οποίο είναι κοινό νόμισμα για όλα τα κράτη
μέλη της ευρωζώνης.
Πριν από την εισαγωγή του Ευρώ όλες οι
χώρες είχαν διαφορετικό νόμισμα, είχαν το
δικό τους νόμισμα. Η Ελλάδα τότε είχε για
νόμισμά της τη δραχμή, την οποία διαδέχτηκε το Ευρώ.
Βέβαια σήμερα τα νομίσματα έχουν πολύ
συγκεκριμένη μορφή και αποτελούν το σύνολο των κερμάτων, των τραπεζογραμματίων και των καταθέσεων, που διαθέτει μια
κοινωνία.
Αλέξης Κυριακόπουλος

