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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΗ 

14 ΙΟΤΝΙΟΤ 2021 

 

 Η Παγθόζκηα Ηκέξα Εζεινληή Αηκνδόηε ιακβάλεη ρώξα ζηηο 14 Ινπλίνπ θάζε έηνπο. ηόρνο 

είλαη λα απμεζεί ε παγθόζκηα επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα αζθαιέο αίκα θαη 

πξντόληα αίκαηνο γηα κεηάγγηζε θαη γηα ηε δσηηθήο ζεκαζίαο ζπκβνιή ησλ εζεινληώλ, κε 

ακεηβόκελσλ αηκνδνηώλ ζην εζληθό ζύζηεκα πγείαο. Η εκέξα παξέρεη επίζεο ηελ επθαηξία λα 

απεπζύλνπκε θάιεζκα ζε θπβεξλήζεηο θαη εζληθέο πγεηνλνκηθέο αξρέο γηα ηελ παξνρή 

επαξθώλ πόξσλ θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκώλ γηα ηελ αύμεζε ηεο ζπιινγήο 

αίκαηνο από εζεινληέο, κε ακεηβόκελνπο αηκνδόηεο.   

Σν αζθαιέο αίκα θαη ηα πξντόληα αίκαηνο θαη ε κεηάγγηζή ηνπο απνηεινύλ θξίζηκε πηπρή ηεο 

θξνληίδαο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο. ώδνπλ εθαηνκκύξηα δσέο θαη βειηηώλνπλ ηελ πγεία θαη 

ηελ πνηόηεηα δσήο πνιιώλ αζζελώλ θαζεκεξηλά. Η αλάγθε γηα αίκα είλαη θαζνιηθή, αιιά ε 

πξόζβαζε ζην αίκα γηα όινπο εθείλνπο πνπ ην έρνπλ αλάγθε δελ είλαη. Η έιιεηςε αίκαηνο 

είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο.   

Γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη όινη όζνη ρξεηάδνληαη αζθαιέο αίκα έρνπλ πξόζβαζε ζε απηό, όιεο νη 

ρώξεο ρξεηάδνληαη εζεινληέο, κε ακεηβόκελνπο αηκνδόηεο πνπ λα δίλνπλ αίκα ηαθηηθά. ε όιε 

ηελ παλδεκία COVID-19, παξά ηνλ πεξηνξηζκό θπθινθνξίαο θαη άιιεο πξνθιήζεηο, νη 

αηκνδόηεο ζε πνιιέο ρώξεο ζπλέρηζαλ λα δσξίδνπλ αίκα θαη πιάζκα ζε αζζελείο πνπ 

ρξεηάδνληαη κεηάγγηζε. Απηή ε εμαηξεηηθή πξνζπάζεηα ζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ θξίζεο 

ππνγξακκίδεη ηνλ θξίζηκν ξόιν ησλ θαιά νξγαλσκέλσλ, αθνζησκέλσλ εζεινληώλ αηκνδνηώλ, 

κε ακεηβόκελσλ ζηελ εμαζθάιηζε αζθαινύο θαη επαξθνύο παξνρήο αίκαηνο ζε θαλνληθέο θαη 

επείγνπζεο ζπλζήθεο.   
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Η θεηινή καμπάνια 

 Γηα ην 2021, ην ζύλζεκα ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Εζεινληή Αηκνδόηε είλαη «Δώζηε αίκα θαη 

θάληε ηνλ παικό ηνπ θόζκνπ λα ρηππάεη» (Give blood and keep the world beating). Σν κήλπκα 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ αηκνδνηώλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ παικνύ ηνπ θόζκνπ 

ζώδνληαο δσέο θαη βειηηώλνληαο ηελ πγεία ησλ άιισλ. Εληζρύεη ηελ παγθόζκηα έθθιεζε ώζηε 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν λα δσξίδνπλ αίκα ηαθηηθά θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πγείαο.  

Η θεηηλή θακπάληα εζηηάδεη ηδηαηηέξσο ζην ξόιν ησλ λέσλ ζηελ εμαζθάιηζε αζθαινύο 

παξνρήο αίκαηνο. ε πνιιέο ρώξεο, νη λένη είλαη ζηελ πξώηε γξακκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ησλ πξσηνβνπιηώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ επίηεπμε αζθαινύο παξνρήο αίκαηνο κέζσ 

εζεινληηθώλ, κε ακεηβόκελσλ αηκνδνζηώλ. Οη λένη απνηεινύλ έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνύ ζε πνιιέο θνηλσλίεο θαη είλαη γεληθά γεκάηνη ηδέεο, ελζνπζηαζκό θαη 

δεκηνπξγηθόηεηα.   

Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη ηεο θεηηλήο θακπάληαο είλαη:   

• λα επραξηζηήζεη ηνπο αηκνδόηεο αλά ηνλ θόζκν θαη δεκηνπξγήζεη επξύηεξε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε ηαθηηθήο, κε ακεηβόκελεο αηκνδνζίαο 

• λα πξνσζήζεη ηηο αμίεο ηεο αηκνδνζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο  

• λα ελζαξξύλεη ηνπο λένπο λα αγθαιηάζνπλ ηελ αλζξσπηζηηθή έθθιεζε λα δσξίζνπλ 

αίκα θαη λα εκπλεύζνπλ άιινπο λα θάλνπλ ην ίδην  

• λα γηνξηάζεη ηε δπλακηθή ησλ λέσλ σο εηαίξσλ ζηελ πξνώζεζε ηεο πγείαο.  

Χώξα πνπ θηινμελεί ηηο εθδειώζεηο γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Εζεινληή Αηκνδόηε 2021  

Η Ιηαιία ζα θηινμελήζεη ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Εζεινληή Αηκνδόηε 2021 κέζσ ηνπ Εζληθνύ 

Κέληξνπ Αίκαηνο. Η εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Ρώκε ζηηο 14 Ινπλίνπ 2021.   

 

Με εθηίκεζε, 

Για ηο Δ.. ηης Π.Ο..Ε.Α. 
 

       
          Ο Πρόεδρος               Η Γραμμαηέας 
 
 
 
Υρήζηος Εμ. Πρωηόπαπας                  Εσαγγελία Ιωαν. Κλούρα 
 
 
 
Θεσξήζεθε γηα ηελ αθξίβεηα 
Αιεβίδνπ Ειέλε                   


