
Αγαπητοί Λαμπαδηδρόμοι, Καλωσορίσατε στο Νοσοκομείο μας! Σας υποδεχόμαστε 

με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό! 

Η Λαμπαδηδρομία είναι πραγματικά μία υπέροχη προσπάθεια διάδοσης της 

Εθελοντικής Αιμοδοσίας που ξεκίνησε το 2002. Την ιδέα είχε ο σημερινός 

πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Α κ. Πρωτόπαππας Χ. και έχει αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα. 

Κρύβει μέσα της τον αλτρουϊσμό, την ζωντάνια, την ελπίδα! 

Η πόλη μας η Πάτρα υπήρξε και συνεχίζει να παραμένει Πρωτοπόρος της 

Εθελοντικής Αιμοδοσίας, διότι από εδώ ξεκίνησαν όλα πριν 32 χρόνια! Εδώ 

γεννήθηκε η 1η Αμφικτιονία των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών τον Νοέμβριο 

του 1986! Ήταν μία όμορφη ιδέα, ένα όραμα του αείμνηστου Γιώργου 

Σιμιγιάτου, προέδρου τότε του αρχαιότερου συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών της 

Πάτρας του «ΑΙΜΟΔΟΤΗ» και ιδρυτή της ΠΟΣΕΑ. Η ιδέα του ήταν να καλέσει 

στην Πάτρα τους υπόλοιπους 5 συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών που είχαν 

συσταθεί σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τις πόλεις Ξάνθη, Βόλο, 

Μεσολόγγι, Ακράτα και Κομοτηνή σε μία συνάντηση γνωριμίας. Την συνάντηση 

αυτή την ονόμασε Αμφικτιονία! Σε αυτή την1η Αμφικτιονία που φιλοξενήθηκε 

στην Πάτρα γεννήθηκε μία άλλη όμορφη ιδέα για την ίδρυση της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) που έγινε στον Βόλο, 

ένα χρόνο μετά, το 1987. Για την ιστορία να αναφέρω ότι ο πρώτος σύλλογος 

εθελοντών αιμοδοτών που έγινε στην Ελλάδα ήταν στην Ξάνθη, το 1975, πριν 

ακόμα καταργηθούν οι τράπεζες αίματος. Μετά ακολούθησε η Πάτρα, ο Βόλος κλπ.   

Στην περιοχή μας, εκτός από τον «ΑΙΜΟΔΟΤΗ» που δραστηριοποιείται από το 

1979, συνεχίζουν επάξια την παράδοση αρκετοί μεγάλοι σύλλογοι όπως του 

Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, της Ακράτας (Ανατολική Αιγιάλεια), του Τραγανού, 

της Κάτω Αχαϊας και του Καραμανδανείου Παιδιατρικού Νοσοκομείου. Θερμά 

συγχαρητήρια στους συλλόγους της Χαλανδρίτσας και του Καραμανδανείου 

που έχουν αναλάβει φέτος την διοργάνωση της Λαμπαδηδρομίας και της 29ης 

Αμφικτιονίας στην Πάτρα και πάλι! 

Όμως θα ήταν πολύ μεγάλη παράλειψη να μην αναφέρω το ρόλο που έπαιξε το 

πολύ αγαπητό νοσοκομείο στους πατρινούς «Ο Άγιος Ανδρέας» και το ιστορικό 

τμήμα Αιμοδοσίας του! Ήταν αυτή η Αιμοδοσία με Διευθύντρια τότε την Άννα 

Σπηλιωτακάρα και η τότε Διοίκηση αυτού του Κρατικού Νοσοκομείου που στήριξαν 

αυτό το τεράστιο εγχείρημα και την νεογέννητη ΠΟΣΕΑ! σε μία εποχή 

σκοταδισμού και εμπορίας του αίματος! Είχα την εξαιρετική τύχη να είμαι 

κοντά σε αυτούς τους δύο Πρωτεργάτες της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, την 

Σπηλιωτακάρα και τον Σιμιγιάτο  και να γνωρίσω από κοντά τον αγώνα τους και τις 

δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Τότε ήταν που διοργανώθηκαν επίσης δύο 

Παγκόσμια συνέδρια εθελοντών αιμοδοτών στην Πάτρα, το 1987 και το 

1989. 

Τελειώνοντας, ας μη ξεχνάμε, ότι όλα αυτά στηρίζονται στην ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ!!! 

Καλή συνέχεια και Καλή Δύναμη! 

                                  Dr. TΣΕΛΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

                                             ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,  

                                        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»    



 

 

 

 



 

 


