
14η Ιουνίου   Π α γ κ ό σ μ ι α  Η μ έ ρ α  του Ε θ ε λ ο ν τ ή  Α ι μ ο δ ό τ η 

Aφιέρωμα στον Πρωτομάστορα της Εθελοντικής Αιμοδοσίας ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΜΙΓΙΑΤΟ 

Η 14η Ιουνίου εορτάζεται κάθε χρόνο ως η  Π α γ κ ό σ μ ι α  Η μ έ ρ α  του Ε θ ε -

λ ο ν τ ή  Α ι μ ο δ ό τ η. Η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε από τέσσερις μεγάλους 

διεθνείς οργανισμούς, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών FIODS, τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και την 

Ερυθρά Ημισέληνο και τον Διεθνή Οργανισμό Μετάγγισης Αίματος. Είχα την 

εξαιρετική τύχη να βρεθώ μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Σιμιγιάτο, τον πρώτο 

πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, στην 

γενική συνέλευση της FIODS, όταν αποφασίστηκε η καθιέρωση της 

συγκεκριμένης ημερομηνίας προς τιμήν των εθελοντών αιμοδοτών και θυμάμαι 

την συγκίνηση και τον άκρατο ενθουσιασμό του.                                      

Σήμερα 14 Ιουνίου 2015, ο Γιώργος Σιμιγιάτος δεν βρίσκεται πια μαζί μας! 

Επειδή συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που εγκατέλειψε τα 

εγκόσμια (11 Ιουνίου 2014), ημερομηνία καθόλου τυχαία, αξίζει να κάνουμε ένα 

μικρό αφιέρωμα, τιμής ένεκεν, σε αυτόν που πρωτοστάτησε στην διάδοση της 

εθελοντικής προσφοράς αίματος και υπήρξε ο πρωτομάστορας της συλλογικής 

εθελοντικής αιμοδοσίας στην Ελλάδα, αφιλοκερδώς και σε συνθήκες 

σκοταδισμού. Κράτησε ψηλά την σημαία του εθελοντισμού εδώ και πέντε 

δεκαετίες σχεδόν, κάνοντας πράξη την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας! Ήταν 

αυτός που άνοιξε τον δρόμο παλεύοντας με τον σκοταδισμό, την 

αγραμματοσύνη και την μικροψυχία.  

Το πιο σημαντικό του χάρισμα είναι ότι ουδέποτε οικειοποιήθηκε  αυτή την τόσο 

πολύτιμη υπηρεσία του στην κοινωνία, ουδέποτε ζήτησε κάτι για τον εαυτό του 

ή την οικογένειά του. Ο ίδιος δεν ήθελε τίποτε άλλο «παρά έναν καλό λόγο» 

όπως συνήθιζε να λέει. Η στάση του αυτή παραπέμπει σε ένα πραγματικά υγιές 

φαινόμενο εθελοντισμού και αποτελεί το πιο λαμπρό παράδειγμα για όσους τον 

γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Ο λόγος του σταθερός και 

προσανατολισμένος είχε μία σπάνια δύναμη να μας προτρέπει στον 

Εθελοντισμό, ακόμα και μέσα από την ίδια μας την δουλειά!  

Ο Γιώργος Σιμιγιάτος υπήρξε άνθρωπος ηθικός, έντιμος, ειλικρινής, γνήσιος, 

γεμάτος καλοσύνη και λεβεντιά. Δεν πρόδωσε ποτέ τις αξίες και τα ιδανικά του, 

δεν πρόδωσε ποτέ τους συνεργάτες του! Είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν 

όλα αυτά τα χαρίσματα σε έναν άνθρωπο, γι αυτό και τον θεωρώ 

αναντικατάστατο! Το πρώτο του δημιούργημα είναι ο Σύλλογος Εθελοντών 

Αιμοδοτών Ν. Αχαΐας «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ», ο οποίος αγκαλιάστηκε και στηρίχτηκε 

από την Πατραϊκή κοινωνία φθάνοντας να απαριθμεί περισσότερα από 5.000 

μέλη. Οι αναρίθμητες αιμοδοσίες του συλλόγου σε πολιτιστικούς συλλόγους, 

νυχτερινά σχολεία και εργοστάσια, αρχής γενομένης από την 

τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, της οποίας οι εργαζόμενοι υπήρξαν οι πρώτοι 

εθελοντές,  προκάλεσαν τον θαυμασμό και την εκτίμηση. Η φήμη του συλλόγου 

εξαπλώθηκε πέραν των ορίων της Αχαΐας αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα 



για την δημιουργία και άλλων συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών απανταχού της 

Ελλάδας. Ακολούθησε η διοργάνωση της 1ης Αμφικτιονίας από 7 συλλόγους 

εθελοντών αιμοδοτών στην Πάτρα το 1986, ενώ το 1987 κατόπιν των άοκνων 

ενεργειών του Γ. Σιμιγιάτου ιδρύεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 

Εθελοντών  Αιμοδοτών από 9 συλλόγους με έδρα την Πάτρα και πρόεδρο τον 

ίδιο.  Δικαίως λοιπόν θεωρείται η Πάτρα ως η γενέτειρα της Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας. Όμως η δράση του Σιμιγιάτου δεν σταματάει εδώ. Κατορθώνει να 

εντάξει την Πανελλήνια Ομοσπονδία στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Εθελοντών 

Αιμοδοτών και μάλιστα στο Δ.Σ, το 1994, μία χρονολογία σταθμό για την ιστορία 

της Εθελοντικής  Αιμοδοσίας στην Ελλάδα διότι έγινε γνωστό διεθνώς ότι η 

Ελλάδα είχε σοβαρό αιμοδοτικό κίνημα, Αυτό ήταν μεγάλη τιμή για την Ελλάδα 

αλλά και για την γενέτειρά του την Πάτρα , έδωσε δε φτερά στον αείμνηστο 

πρόεδρο, ώστε να προχωρήσει αναλαμβάνοντας ένα παράτολμο επιχείρημα, 

την διοργάνωση δύο παγκοσμίων συνεδρίων εθελοντών αιμοδοτών το 1997 και 

το 1999 και πάλι στην Πάτρα, την πόλη που τον γέννησε!  

 

Σε όλη αυτή την επιτυχημένη πορεία του ο Γιώργος Σιμιγιάτος είχε την πλήρη 

στήριξη της τότε Διευθύντριας του Κέντρου Αιμοδοσίας κ. Άννας Σπηλιωτακάρα, 

της οποίας η πρωτοπόρα σκέψη σηματοδότησε την διάλυση του σκοταδισμού 

και την αρχή μίας νέας εποχής για την Αιμοδοσία στην Ελλάδα! Με την δική της 

προτροπή και με την πλήρη στήριξη του προέδρου, η γράφουσα ορίστηκε ως 

Επιστημονική Σύμβουλος του Συλλόγου «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» από το 1997 έως σήμερα 

με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου. Το 

αποτέλεσμα της άριστης αυτής συνεργασίας μεταξύ Αιμοδοσίας και  

«ΑΙΜΟΔΟΤΗ» ήταν ότι το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ» είχε τα υψηλότερα ποσοστά εθελοντικής αιμοδοσίας πανελληνίως 

που κυμαίνονταν στο 60% ήδη από το 1996 και φθάνοντας στο 65% το 2002 με 

αποτέλεσμα τα πολύ χαμηλά ποσοστά  των μεταδιδομένων με το αίμα 

νοσημάτων.  

 

                 

Ο Γιώργος Σιμιγιάτος τιμήθηκε πολλές φορές από την πολιτεία, από διεθνείς 

οργανισμούς και από αμέτρητους φορείς για την εξέχουσα προσφορά του. 



Υπήρξε πεντακάθαρος και αδιαπραγμάτευτος στην έννοια της Εθελοντικής, μη 

Αμοιβόμενης Εθελοντικής Αιμοδοσίας που δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

κανενός είδους αντάλλαγμα. Έως το τέλος της φωτεινής ζωής του τόνιζε 

συνεχώς και αδιαλείπτως ότι ο ρόλος των συλλόγων είναι η διάδοση της 

εθελοντικής αιμοδοσίας και η διοργάνωση αιμοληψιών με σκοπό την συλλογή 

αίματος και όχι την διαχείρισή του, η οποία ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη 

των υπηρεσιών αιμοδοσίας. 
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