
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,  

Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Ι.Σ.Ν.  κ. Εμμανουήλ Κωνσταντίνα και κ. Καθάριε Χρήστο, 

Αξιότιμοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας, 

Αγαπητοί εργαζόμενοι του ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 

Κυρίες Κύριοι, 

Σήμερα εγκαινιάζουμε την ανακαίνιση του χώρου στέγασης μίας σημαντικής 

υποδομής του Νοσοκομείου μας, της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, με 

δωρεά εξ ολοκλήρου από το ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ η οποία περιλαμβάνει 

επιπλέον τη δωρεά ενός οχήματος κατάλληλα διαμορφωμένου για τις εξορμήσεις 

της Αιμοδοσίας καθώς και λοιπό ιατρικοτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. 

Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω από καρδιάς, εκ μέρους της Διοίκησης και 

του Προσωπικού, το Δ.Σ. του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. το οποίο με μια 

εμβληματική δωρεά συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων ευεργετών. Η δωρεά 

αυτή καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική σε συνδυασμό με τις δυσχερείς κοινωνικές 

και οικονομικές συνθήκες και το αντικείμενο της δωρεάς. Αποτελεί έμπρακτη 

απόδειξη των αρχών που διέπουν τη δράση του Ιδρύματος, δείγμα γενναιόδωρου 

υψηλού φρονήματος και κατανόησης της κοινωνικής ευθύνης των δυναμένων να 

προσφέρουν. 

Ευχαριστούμε ακόμη θερμά για την πολύτιμη αρωγή του, τον Ελληνικό Σύλλογο 

Θαλασσαιμίας, ο οποίος χωρίς να έχει καμία υποχρέωση και υλικό αντάλλαγμα, 

ανέλαβε το δύσκολο έργο του ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης. 

Όλοι οι συντελεστές υλοποίησης, ο δωρητής , ο ενδιάμεσος φορέας υλοποίησης και 

οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου συνεργάστηκαν άψογα ώστε να ολοκληρωθεί το 

έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αξιολογώντας υπεύθυνα την αναγκαιότητα και 

το επείγον του έργου. 

Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας λειτουργεί στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» 

από το 1976. Η Αιμοδοσία του Νοσοκομείου είναι ευαισθητοποιημένη και έχει 

μεγάλη παράδοση στον εθελοντισμό. Είναι μια Αιμοδοσία που αγωνίζεται συνεχώς, 

οργώνοντας κυριολεκτικά όλο το νομό Θεσσαλονίκης διενεργώντας εθελοντικές 

αιμοδοσίες και στρατολογώντας συνεχώς νέους εθελοντές αιμοδότες. Η Αιμοδοσία 

μας είναι από τις πρώτες πανελλαδικά σε εθελοντικά συλλεγμένο αίμα. Το 80% του 

συλλεγμένου από την Αιμοδοσία μας αίμα προέρχεται από εθελοντές αιμοδότες 

όταν ο μέσος όρος συλλογής από τη χώρα μας δεν υπερβαίνει το 50% 

 Καλύπτει τις ανάγκες σε αίμα του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος και τις 

ανάγκες πολλών Ιδιωτικών Κλινικών, όπως «Γέννεσις», «Euromedica», 

«Αρωγή», Euromedica, «Θέρμη», «Νεφροδυναμική ΑΕ» κα 



Σημειώνουμε επίσης ότι καλύπτει τις ανάγκες σε αίμα 45 πασχόντων από 

Μεσογειακή Αναιμία που μεταγγίζονται στη ΜΜΑ, η οποία συστεγάζεται με την 

Αιμοδοσία. 

Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας εφημερεύει στα πλαίσια των γενικών 

εφημεριών πόλεως του Νοσοκομείου και βεβαίως βρίσκεται σε κατάσταση 

ετοιμότητας για την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών κλινικών, των εσωτερικών ασθενών 

της ΜΕΘ και των άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου 24 ώρες το 24ώρο. Επίσης, 

όπως οφείλει, υποστηρίζει και ενισχύει την κάλυψη των αναγκών των αιμοδοσιών 

της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, αλλά και άλλων αιμοδοσιών της Βόρειας και της 

Κεντρικής Ελλάδας.  

Παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής το ανθρώπινο 

δυναμικό της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας κατέβαλλε καθημερινά προσπάθεια να 

αντεπεξέλθει στην αξιομίμητη αποστολή του. Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία 

βραβεύθηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής, Δημοκρατίας σε ειδική τελετή στο 

Προεδρικό Μέγαρο, επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη 

και προβλήθηκε σαν παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ελλάδα. Είμαστε 

δεύτεροι πανελλαδικά σε σχέση με τον εθελοντισμό και τον αριθμό των 

συλλεγμένων μονάδων αίματος ετησίως. Η σημερινή εκδήλωση, παραμονή της 14ης 

Ιουνίου Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη 2018 μας παρακινεί να αναδειχτεί 

η εθελοντική αιμοδοσία κομμάτι της κουλτούρας μας και σύμβολο αλτρουισμού και 

κοινωνικής αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο. 

Χάρη στη δική σας ευαισθησία και κοινωνική προσφορά υλοποιήθηκε αυτό το  

σημαντικό έργο που προάγει και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υγείας  

 

Σας ευχαριστούμε που είστε σύμμαχοι και εταίροι σε αυτή τη δύσκολη αποστολή. 

 


