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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παγκόσμια Ημζρα Εθελοντή Αιμοδότη (14/6) 
 
 Ο Κάρλ Λαντςτάινερ γεννικθκε ςτθν Αυςτρία ςτισ 14 Ιουνίου του 1868. Είναι ο γιατρόσ που 
ανακάλυψε τισ ομάδεσ αίματοσ και τα ρζηουσ, εργαςία για τθν οποία τιμικθκε με το βραβείο Νόμπελ το 
1930, ενϊ ςυνζβαλε και ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ πολιομυελίτιδασ. Προσ τιμιν του, θ θμερομθνία γζννθςισ 
του (14/6) ορίςτθκε ςαν Παγκόςμια Ημζρα Εκελοντι Αιμοδότθ, από τον Π.Ο.Τ, τον Ερυκρό ταυρό και τθν 
Ερυκρά Ημιςζλθνο. 
 Σο αίμα είναι ζνα ςθμαντικό κεραπευτικό μζςο που δεν παράγεται, δεν αντικακίςταται, δεν 
αγοράηεται και δεν πωλείται. Μόνο προςφζρεται. τθ χϊρα μασ, με τθ νζα χιλιετία, θ ςθμαςία τθσ 
εκελοντικισ αιμοδοςίασ διδάςκεται ιδθ από το ςχολείο, οι ανάγκεσ όμωσ είναι πάντα άμεςεσ και διαρκϊσ 
αυξανόμενεσ. Η αφξθςθ του μζςου όρου ηωισ, θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ και οι εξελίξεισ τθσ ιατρικισ, 
απαιτοφν όλο και μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ αίματοσ. Επειδι τεχνθτό αίμα δεν υπάρχει, μόνο θ προςφορά 
μπορεί να τισ καλφψει. Όπωσ μασ πλθροφορεί το Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ, αν μόνο το 2% του 
πλθκυςμοφ ζδινε τακτικά αίμα (2-3 φορζσ το χρόνο) κα μποροφςαμε να καλφψουμε το ςφνολο των 
αναγκϊν μασ. Δυςτυχϊσ, απζχουμε αρκετά από αυτό το ςτόχο. Η Παγκόςμια Ημζρα Εκελοντι Αιμοδότθ 
ζρχεται για να μασ υπενκυμίςει οτι θ τακτικι αιμοδοςία είναι μια πράξθ ανκρωπιάσ, τόςο ςθμαντικι όςο 
και απαραίτθτθ. 

 
 Για τθν Ημζρα αυτι, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρης Σταμούλης, ζκανε τθν ακόλουκθ διλωςθ: 
 «Αυτι τθ μζρα τιμάμε τον Ανϊνυμο Αιμοδότθ, τον άνκρωπο που, με τον αλτρουιςμό του, βοθκάει 
το ςυνάνκρωπο και ςτθρίηει τθ Δθμόςια Υγεία. Σιμερα, θ εκελοντικι αιμοδοςία καλφπτει λιγότερο από το 
50% των αναγκϊν τθσ χϊρασ μασ και αυτό οφείλεται, κυρίωσ, ςτθν άγνοια και διάφορεσ προλιψεισ και 
προκαταλιψεισ, που ακόμθ εμποδίηουν πολλοφσ να δϊςουν εκελοντικά αίμα. Ευτυχϊσ, θ επιςτιμθ ζχει 
δϊςει τζλοσ ςε όλεσ αυτζσ τισ δοξαςίεσ και όλοι μποροφν να είναι τακτικοί αιμοδότεσ. Ασ μθν ξεχνάμε οτι θ 
εκελοντικι αιμοδοςία είναι, πάνω από όλα, μια ζκφραςθ αγάπθσ, που κοςτίηει μόλισ 10 λεπτά από το 
χρόνο μασ.» 


