
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                           
 
 
        Αρ. Πρωτοκόλλου:    47/2022 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο (Θάνο) Πλεύρη 
                 Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κ. Ασημίνα Γκάγκα  
                 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 
          Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
                 Υποθέσεων 
       Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων  
       ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 
ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ 
 Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (Ε.Ο.ΘΑ.)  
 Πανελλήνιο Σύλλογο Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία 

(ΠΑ.Σ.ΠΑ.ΜΑ) 
 Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) 
 Ένωση Ασθενών Ελλάδος 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
 
ΘΕΜΑ: Πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία  (Θαλασσαιμία) - Έλλειψη Αίματος   
  Ν. 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων , Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί,  
 

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, με 
αφορμή την επιστολή «γροθιά στο στομάχι» που λάβαμε από σύζυγο συναδέλφου, 
πάσχουσα από Μεσογειακή Αναιμία, σας αποστέλλει το παρόν έγγραφο 
προσδοκώντας την κινητοποίησή σας προς περαιτέρω ανάδειξη των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ομάδα συμπολιτών μας και στην 
ευαισθητοποίηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής 
κοινωνίας γενικότερα, συνδράμοντας «χείρα βοηθείας» επί της αντιμετωπίσεως του 
«Γολγοθά» που βιώνουν.  

 
2. Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία υπόκεινται σε μια συχνή και 

επίπονη διαδικασία μεταμόσχευσης αίματος αλλά δεν αποτελούν τον αδύναμο 
κρίκο του κοινωνικού συνόλου όπως μερικοί πιστεύουν. Επιθυμούν και δύνανται  να 
συνεχίσουν την παραμονή τους στο παραγωγικό δυναμικό της Ελληνικής 
κοινωνίας, τη συμμετοχή τους σε κάθε οικογενειακή και κοινωνική δραστηριότητα 
και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. 
 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2022 



 

 

3. Δυστυχώς όμως η απειλητική για τη ζωή τους, έλλειψη αποθεμάτων 
αίματος που παρατηρούνται σε αρκετές Μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
ειδικά τα τελευταία δύο (2) έτη λόγω της Πανδημίας, τους έχει οδηγήσει σε 
καταστάσεις υπομετάγγισης. Η χώρα μας λόγω της μειωμένης ευαισθησίας ή των 
περιορισμένων κινήτρων αιμοδοσίας αναγκάζεται να εισάγει ποσότητες αίματος 
από την Ελβετία μια χώρα με μικρότερο πληθυσμό. Ο εθελοντισμός χορήγησης 
αίματος, ενός εκ των πολυτιμότερων αγαθών στη χώρα μας αποτελεί είδος υπό 
εξαφάνιση με τις μηδαμινές καμπάνιες ευαισθητοποίησης να αποδεικνύονται 
ανεπαρκείς. Οι πάσχοντες για μια ακόμη φορά εκβιάζονται προς εξεύρεση 
αιμοδοτών προκειμένου να μεταγγιστούν αφού δεν ελήφθη καμία επαρκής μέριμνα 
από την πολιτεία για το θέμα των ελλείψεων αίματος εν' όψει του δεύτερου και 
τρίτου κύματος της πανδημίας 

 
4. Επιπλέον και η  δικαιολογία της φοβίας αιμοδοσίας λόγω της πανδημίας 

καταρρέει αν αναλογιστεί κανείς την απουσία φόβου κατά το συγχρωτισμό στα 
κέντρα διασκέδασης, την πληρότητα των παραθεριστικών προορισμών κατά τις 
εορταστικές περιόδους και τις εξορμήσεις σε εξωτικούς προορισμούς προς 
αναζήτηση ιδιαίτερων διακοπών. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης της πολιτείας 
δυστυχώς αναλώνουν μηδαμινούς πόρους στην προσπάθεια ανάπτυξης του 
Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας και δυστυχώς η αποτυχία αυτή καταμετράται με 
απώλειες ζωών. 
 
 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων , Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί,  
 

5. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, 
συντασσόμαστε με την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας και τους συλλόγους 
Πασχόντων Μεσογειακής Αναιμίας της Χώρας και καλούμε τους συναδέλφους μας 
σε όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν μαζικά σε εθελοντικές αιμοδοσίες 
προσφέροντας το πολυτιμότερο αγαθό, την ίδια την ζωή. 

 
Επιπρόσθετα καλούμε την στρατιωτική και πολιτική μας ηγεσία: 
  
- Να ενστερνιστεί τις ιδιαίτερες δυσκολίες που βιώνουν οι συμπολίτες μας 

με Μεσογειακή Αναιμία, να κατανοήσει την «ανάσα ζωής» που θα λάβει το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας από την αύξηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια με την παροχή κινήτρων προς εξασφάλιση του ανεκτίμητου 
αυτού αγαθού σε τόσες οικογένειες που το έχουν ανάγκη.  

 
- Να ορίσει στα μεγάλα στρατόπεδα των Μονάδων και Σχηματισμών 

κεντρικά σημεία και χώρους που μπορούν να διατεθούν ως αίθουσες συνεχούς ή 
περιοδικής αιμοδοσίας. 

 
- Να ενθαρρυνθούν οι Διοικήσεις των Μονάδων να συμμετέχουν και να 

ηγηθούν των εθελοντικών αιμοδοσιών δίνοντας το καλό παράδειγμα για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των συναδέλφων μας. 
 

6. Καλούμαστε όλοι μας να δώσουμε πειστικές απαντήσεις σε ερωτήματα 
και αγωνίες που ξεφεύγουν από το πλαίσιο της καθημερινής κοινοβουλευτικής – 
στρατιωτικής – εργασιακής λειτουργίας. 

Είναι ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την ζωή, την υγεία και την 
αξιοπρέπεια των συνανθρώπων μας!  



 

 

Τα άτομα με Μεσογειακή Αναιμία αποτελούν συνδετικούς και απαραίτητους 
κρίκους της κοινωνίας και οφείλουμε να τους παρέχουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια.  

 
7.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος 

(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377. 
  
                                               Μετά τιμής 
                                   Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Ασμχος (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 
 

 


