
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
 

      
 

14η Ιουνίου:  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 

‘’Χαρίζουμε Πνοή στους Συνανθρώπους μας’’ 

Η 14η Ιουνίου καθορίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό, την Ερυθρά Ημισέληνο, την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών και τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετάγγισης Αίματος. 

 
Το μήνυμα του εορτασμού της Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη, δεν είναι μόνο 

να εξαλείψει την προκατάληψη, το φόβο και την άγνοια γύρω από την αιμοδοσία, 
αλλά κυρίως: 

 
- Να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες. 

- Να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν 
κανονικοί αιμοδότες, δηλαδή τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. 

- Να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών, την ιδέα της μη αμειβόμενης 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

 
Την ημέρα αυτή τιμάται ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός 

που επιδεικνύει προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό του, προσφέροντας το  πολύτιμο 
αυτό αγαθό του χωρίς ανταμοιβή. Δώρο ανεκτίμητης αξίας για κάποιον που το έχει 
ανάγκη, μα και υπέρτατη εκδήλωση αλληλεγγύης γι’ αυτόν που το προσφέρει. Είναι 
μία πράξη αγάπης για τον πλησίον, καθώς και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Χείρα 
βοηθείας σε μία δύσκολη στιγμή, αλλά και θωράκιση του οργανισμού μας για το 
μέλλον. 

 
Κάθε χώρα, για να καλύψει τις ανάγκες της σε αίμα, χρειάζεται 60.000 φιάλες 

αίμα, σε 1.000.000 κατοίκους και άρα στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων 
απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 μονάδες, από τις οποίες μόνο το 40% καλύπτεται 
από εθελοντές αιμοδότες. 

 
Το κοινωνικό πρόσωπο της αιμοδοσίας 

 
Ο εθελοντής αιμοδότης βοηθάει να σωθεί η ζωή μέχρι και τριών συνανθρώπων 

του με μία μόνο αιμοδοσία, συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο, ενώ συμβάλει στο 
να εξασφαλιστεί επάρκεια αίματος όχι μόνο για άτομα που δεν γνωρίζει, αλλά και 
για τον ίδιο, την οικογένειά του και τους φίλους του. Άλλωστε η εθελοντική 
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αιμοδοσία δημιουργεί χρήσιμα αποθέματα που μεταξύ άλλων, περιορίζουν την 
εξάρτηση των ελληνικών ιδρυμάτων από εισαγόμενο αίμα. 

 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη ως Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, απευθυνόμενοι στους 
Στρατιωτικούς όλης της χώρας, σας ζητούμε να βάλετε την αιμοδοσία στη ζωή σας 
χαρίζοντας πνοή στους συνανθρώπους μας. 

 
 

                                Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
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