
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη που 
εορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου, το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

«Ο Άγιος Ανδρέας» διοργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη στον αείμνηστο 
πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Αχαϊας «Ο 

ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» Γιώργο Σιμιγιάτο, ιδρυτή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, αλλά και « Πρωτομάστορα της 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Ελλάδα. 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο όμορφο νεοκλασικό κτίριο που 
πραγματοποιούνται οι αιμοδοσίες του συλλόγου στη συμβολή των οδών 
Βότση 51 και Κανακάρη. Το κτίριο μετονομάστηκε επίσημα σε Σπίτι  

Εθελοντή Αιμοδότη «Γιώργος Σιμιγιάτος», ως φόρος τιμής στον 
πρωτεργάτη αυτής της προσπάθειας! 

Η πρωτοβουλία ανήκει στον περιφερειακό σύμβουλο Γεράσιμο 
Φεσσιάν, ο οποίος την είχε διαβιβάσει στην διοίκηση του «Αγίου 
Ανδρέα» και ο Διοικητής του νοσοκομείου Ηλίας Θεοδωρόπουλος την 

έκανε πραγματικότητα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου! Να υπενθυμίσουμε ότι «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» είναι ο πρώτος 

σύλλογος αιμοδοτών που συστήθηκε πανελλαδικά και αριθμεί 
πλέον των 40 ετών παρουσίας στον νομό μας! 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης, ο 

Βουλευτής Κωνσταντίνος Μάρκου, η εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων 
Βίβιαν Σαμούρη, ο εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 
Πατρών και υπεύθυνος Αιμοδοσίας Περικλής Ρίπισης, η πρώην 

Διευθύντρια του Κ. Αιμοδοσίας Άννα Σπηλιωτακιάρα, ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Θλασσαιμικών Ανδρέας Λίβανος και η εκπρόσωπος της 

Τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ η οποία υπενθύμισε ότι οι εργαζόμενοι του 
εργοστασίου υπήρξαν οι πρώτοι εθελοντές του συλλόγου στην Πάτρα! 
Μετά την όμορφη και πολύ συγκινητική στιγμή των αποκαλυπτηρίων της 

πλακέτας ακολούθησαν οι ομιλίες του Διοικητή του νοσοκομείου Ηλία 
Θεοδωρόπουλου ο οποίος, μεταξύ των άλλω, συνεχάρη τον επί πολλά 
χρόνια Εθελοντή Αιμοδότη Τσαχρέλια Κωνσταντίνο που προσφέρθηκε 

και έβαψε εθελοντικά την πρόσοψη του κτιρίου! 
Ακολούθησαν οι συγκινητικές ομιλίες της Σταυρούλας Σιμιγιάτου, 

συζύγου του Γιώργου Σιμιγιάτου, του Γ. Φεσσιάν, εμπνευστή της ιδέας 
και της Μαρίας Τριπολιτσιώτη, προέδρου του ΑΙΜΟΔΟΤΗ, η οποία 
συνεχίζει επάξια το πολύτιμο αυτό έργο. Η σεμνή και όμορφη αυτή 

εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία της Διευθύντριας του Κέντρου 
Αιμοδοσίας Παρθενόπης Τσέλιου, δρ. Βιοπαθολογίας, υπηρετούσα από 

το 1992 στην Αιμοδοσία, η οπόια αναφέρθηκε εκτενώς στην ζωή και το 
έργο του Γιώργου Σιμιγιάτου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΕΒΑΣΜΙΌΤΑΤΕ, 

κ.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ,  

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ,  

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛHΜΕΝΟΙ, 

Σήμερα, 14 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, είμαστε 

όλοι εδώ παρόντες για να τιμήσουμε τον αείμνηστο Γιώργο Σιμιγιάτο, με 

μία σεμνή εκδήλωση που ταιριάζει απόλυτα στο Ήθος και την 

Ακεραιότητα του χαρακτήρα του καθ’όλη την διάρκεια της ζωής του! 

Ήταν Μάιος του 1992, όταν ήρθα για πρώτη φορά ως Ιατρός της 

Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» σε αυτό το 

πανέμορφο σήμερα νεοκλασικό κτίριο που τότε ήταν ετοιμόρροπο.  

Με υποδέχθηκε ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός, αγέλαστος, αυστηρός, 

πλην όμως ευγενέστατος!!! Η πρώτη του κουβέντα ήταν για να με 

ενημερώσει ότι αυτό εδώ το κτίριο που σήμερα χρησιμοποιείται ως 

χώρος υποδοχής και συλλογής αίματος από Εθελοντές Αιμοδότες, 

ήταν κάποτε χώρος βασανιστηρίων! Αμέσως ένα ισχυρό ρεύμα 

συγκίνησης με διαπέρασε! Από τότε κύλησαν 22 ολόκληρα χρόνια 

ανελλιπούς και γόνιμης συνεργασίας, έως τις 11 Ιουνίου του 2014, ημέρα 

αποδημίας του Γιώργου Σιμιγιάτου! 

Θεωρώ λοιπόν πολύ τιμητικό για μένα να αναφερθώ σε αυτόν τον 

άνθρωπο, ο οποίος 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 4 

δεκαετίες , κάνοντας πράξη την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας! Ήταν 

αυτός που άνοιξε τον δρόμο παλεύοντας με τον σκοταδισμό, την 

αγραμματοσύνη και την μικροψυχία, παλεύοντας για να καταργηθεί η 

εμπορία του αίματος! 

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!  

Κάτι που συνέβη το καλοκαίρι του 2004, κατά την διάρκεια της 

διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου όλο το ιατρικό προσωπικό 



του Κ. Αιμοδοσίας δούλεψε εθελοντικά, χωρίς πληρωμή πέραν των 

κανονικών εφημεριών προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια αίματος. 

Ο Γιώργος Σιμιγιάτος υπήρξε άνθρωπος ηθικός, έντιμος, ειλικρινής, 

γνήσιος, γεμάτος καλοσύνη και λεβεντιά. Άνθρωπος σεμνός που δεν 

περιαυτολογούσε και έδινε μεγαλύτερη σημασία στα έργα και όχι στα 

λόγια. Δεν πρόδωσε ποτέ τις αξίες και τα ιδανικά του, δεν πρόδωσε ποτέ 

τους συνεργάτες του! 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. Ο Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε το 

1979 και ήταν ο πρώτος επίσημος σύλλογος στην Ελλάδα με 

καταστατικό. 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 1
ης

 

Αμφικτιονίας από 7 συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών στην Πάτρα το 

1986, ενώ το 1987 κατόπιν των αόκνων 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 το 1994, με ενεργό συμμετοχή στο 

Διοικητικό της Συμβούλιο!  Τι εξαιρετική τιμή αλήθεια για την πατρίδα 

μας την Ελλάδα! Ήταν τέτοια η εμπιστοσύνη και ο θαυμασμός των 

εκπροσώπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης  στο πρόσωπο του Σιμιγιάτου, 

ώστε να γίνει εφικτή η διοργάνωση 2 Παγκοσμίων Συνεδρίων στην 

ΠΑΤΡΑ, δίνοντας με αυτό τον τρόπο στην πατρίδα μας ρόλο 

πρωταγωνιστή στον τομέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η σημαντική 

αυτή προσπάθεια στηρίχτηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το 

Υπουργείο Υγείας, τον Δήμο  Πατρέων, την Νομαρχία Αχαΐας και 

βέβαια από το Κέντρο Αιμοδοσίας και την τότε Διοίκηση του 

Γ.Ν.Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Η επιτυχία υπήρξε αδιαμφισβήτητη, η 

Ελλάδα και βέβαια η Πάτρα υπήρξε το κέντρο του διεθνούς 

ενδιαφέροντος και η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη! Ήταν παρούσες 

ομοσπονδίες εθελοντών αιμοδοτών διαφόρων κρατών από Ευρώπη, 

Αφρική και Αμερική και ο ενθουσιασμός ήταν απερίγραπτος. 

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! Το αποτέλεσμα της άριστης αυτής συνεργασίας 

μεταξύ Αιμοδοσίας και  «ΑΙΜΟΔΟΤΗ» αλλά και με όλους τους 

συλλόγους και ομάδες εθελοντών αιμοδοτών, 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. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Κέντρο Αιμοδοσίας του 

Νοσοκομείου μας βραβεύτηκε δύο φορές από την Παγκόσμια Οργάνωση 

Εθελοντών Αιμοδοτών στο Λουξεμβούργο και στην Τυνησία! 

 

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, μη Αμειβόμενης 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. 

Οι Εθελοντές Αιμοδότες είχαν απεριόριστη εμπιστοσύνη προς το 

πρόσωπό του! Ο ίδιος είχε καταφέρει να δημιουργήσει μία μεγάλη 

ομάδα εθελοντών με σπάνιες ομάδες αίματος που ήταν έτοιμοι να 

ανταποκριθούν άμεσα σε επείγουσα κατάσταση! 

Η σκέψη του κ. Φεσιάν να ονομαστεί αυτό το κτίριο «Σπίτι του Εθελοντή 

Αιμοδότη Γιώργος Σιμιγιάτος» με ανάρτηση της σχετικής πλακέτας, 

αλλά και η απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Θεοδωρόπουλου 

Ηλία και του Δ.Σ να υλοποιηθεί αυτή η σκέψη αποτελούν την ΗΘΙΚΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ της πολύτιμης προσφοράς του ανδρός αυτού που υπήρξε 

Δάσκαλος Ζωής. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζεται η προσφορά του κάθε 

ανώνυμου Εθελοντή Αιμοδότη.  

Τιμή λοιπόν στον Αείμνηστο Γιώργο Σιμιγιάτο! 

Τιμή σε όλους τους Εθελοντές Αιμοδότες απανταχού της γης! Σε αυτούς 

που συνεχίζουν να δίνουν αίμα, αλλά και σε εκείνους που δεν βρίσκονται 

πια μαζί μας!  

Τα χρόνια περνούν γοργά, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε. Ο Γιώργος 

Σιμιγιάτος είναι πάντα δίπλα μας να μας θυμίζει το αληθινό νόημα της 

εθελοντικής αιμοδοσίας πάνω από σύνορα, θρησκευτικές και 

φυλετικές διακρίσεις. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


