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«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκονται δίπλα μας» 

«Οι θαλασσαιμικοί ασθενείς γεννιούνται με την πάθηση, μεγαλώνουν 

έτσι, το νοσοκομείο γίνεται δεύτερο σπίτι από μικρή ηλικία, οι γιατροί, οι 

νοσηλευτές και οι συμπάσχοντες που βρίσκονται κάθε 10-15 μέρες, όλοι μαζί 

στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας είναι το οικείο περιβάλλον τους. Μια 

δεύτερη οικογένεια. Η πάθηση δε διαρκεί για 3 ή 5 ή 10 χρόνια μέχρι να 

θεραπευτεί. Διαρκεί για όλη τους τη ζωή! Η μετάγγιση αίματος αποτελεί τη 

βασική θεραπεία για να κρατηθούν στη ζωή. Δεν υπάρχει υποκατάστατο, δεν 

υπάρχει ακόμα κάτι που τους δίνει υγεία και ζωντάνια όσο το αίμα που 

λαμβάνουν. Είμαστε χρόνιοι ασθενείς από την πρώτη μέρα της ζωής μας, και 

οι γιατροί μας έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο για να μας φροντίζουν. 

Απίστευτα δύσκολο. ΟΜΩΣ δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι στο χώρο της 

Θαλασσαιμίας η επιστήμη έχει κάνει το θαύμα της. Έχουν έρθει καινοτόμα 

φάρμακα και θεραπείες που μπορούν να εκπληρώσουν τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες όλων των ασθενών. Ακούγαμε ότι η Θαλασσαιμία ήταν μια 

ασθένεια που οδηγούσε σε θάνατο σε μικρή ηλικία. ΙΣΧΥΕ.-ΤΩΡΑ -όμως 

έχει γίνει μια διαχειρίσιμη νόσος. ΝΙΚΗΣΑΜΕ! Με την προσπάθεια των 

ιατρών, με τη φροντίδα τους, με την επιμονή τους για τη συμμόρφωση 

έχουμε γυρίσει σελίδα. ΝΙΚΗΣΑΜΕ χάρη στην προσφορά των Εθελοντών 

Αιμοδοτών και του τεράστιου αγώνα του προσωπικού των Αιμοδοσιών. Ένα 

μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκονται δίπλα μας» δήλωσε ο 

Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας κ. Βασίλης Δήμος 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο του 

εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας θαλασσαιμίας από το Πολιτιστικό κέντρο 

του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, ευχαριστώντας θερμά τον Δήμαρχο κ. 

Κλεάνθη Μανδαλιανό και την αντιδήμαρχο κ. Φωτεινή Πεσματζόγλου 

Δεβετζή για την σημαντική πρωτοβουλία στήριξης του Ελληνικού 

Συλλόγου Θαλασσαιμίας, την συνεργασία και άριστη οργάνωση της 

παγκόσμιας ημέρας. 

Φέτος για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια οι εκδηλώσεις που 

πραγματοποιεί κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ» με τον Σύνδεσμο Προώθησης Εθελοντικής Αιμοδοσίας και 

Φίλων των Ατόμων με Μεσογειακή Αναιμία «ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ», μεταφέρθηκαν 

από την πλατεία Αριστοτέλους στην πλατεία Ευόσμου.  

  



Το Σάββατο το πρωί και με σύμμαχο τον καλό καιρό, στην κατάμεστη από 

κόσμο πλατεία Ευόσμου στελέχη και πάσχοντες των συνεργαζόμενων 

φορέων με επικεφαλής  τον Δήμαρχο κ. Κλεάνθη Μανδαλιανό  

 την αρμόδια Αντιδήμαρχο κ. Φωτεινή Πεσματζογλου Δεβετζη, τους  

Αντιδημάρχους κ. Κώστα Σωτηράκη και Κώστα Αμανατιάδη, 

τους Προέδρους των Συλλόγων κ. Βασίλη Δήμο και Ηλέκτρα 

Γραμματικοπούλου, τα Διοικητικά Συμβούλια και μέλη  των Συλλόγων, 

διένειμαν έντυπο υλικό προς ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών για 

την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Θαλασσαιμία. 

Την ετήσια δράση τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές κ. Κώστας 

Γκιουλέκας, Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Υγείας κ. Χρήστος Μήττας, ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης κ. Νίκος Μπάτζιος και πολλοί ιατροί.   

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης  μεταδόθηκε από το κανάλι του Δήμου 

Κορδελιού – Ευόσμου στο youtube και από τη σελίδα του ενημερωτικού site 

NEWS.MAKEDONIAS.GR στο facebook  (https://www.facebook.com/newsma

kedonias, η ετήσια  Συνέντευξη τύπου των συνεργαζόμενων φορέων, από το 

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου  με θέμα: 

«Η προβολή της πραγματικής διάστασης της Νόσου. Ζούμε σε μια 

περίοδο καινοτομίας φαρμάκων και γονιδιακών θεραπειών» 

Η συνέντευξη τύπου άνοιξε με μήνυμα του ο Υφυπουργός Εσωτερικών 

κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος μεταξύ άλλων απέδωσε «Θερμά 

συγχαρητήρια στον δραστήριο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, για τις 

διαδικτυακές κοινωνικές δράσεις που αναπτύσσει. Θερμά συγχαρητήρια 

για την πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης και ενθάρρυνσης της κοινωνίας στον 

αγώνα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της Θαλασσαιμίας και ιδίως 

για τη διεύρυνση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ξέρουμε όλοι ότι οι ανάγκες 

σε αίμα παραμένουν στη χώρα μας υψηλές. Ξέρουμε ότι η προσφορά 

του συνιστά προσφορά ζωής. Θέλω να βεβαιώσω ότι οι εθελοντές 

αιμοδότες είμαστε περήφανοι που μετέχουμε στην εθνική και κοινωνική αυτή 

προσπάθεια. Αισθανόμαστε καλύτερα κάθε φορά που αφιερώνουμε λίγο 

χρόνο για να δώσουμε αίμα. Δεν χάνουμε κάτι, κερδίζουμε πολλά. 

Γι΄αυτό, ας μην έχει δεύτερη σκέψη κανένας. Είναι το ελάχιστο που 

μπορούμε να κάνουμε. Και εσείς δείχνετε το δρόμο. Η φωνή σας γίνεται δεκτή 

με ευχαριστίες και έπαινο. 

Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας  κ. Πάνος 

Εγγλέζος στο διαδικτυακό του μήνυμα μεταξύ άλλων τόνισε «Ως πατέρας 

παιδιού με θαλασσαιμία, έζησα όλη την πορεία της νόσου, σε δύσκολες 

εποχές, διανύσαμε πολύ δρόμο για να φθάσουμε σήμερα στην πρόληψη και 

https://www.facebook.com/newsmakedonias
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στην κλινική αντιμετώπιση, ωστόσο υπάρχουν πολλά που πρέπει να 

γίνουν ακόμη διότι υπάρχουν χώρες στις οποίες τα προβλήματα είναι 

ακόμη πολλά και στο χώρο της νόσου και στο χώρο των κοινωνικών 

ανισοτήτων οι οποίες οξύνονται λόγω της πανδημίας. Η Παγκόσμια 

Ημέρα Θαλασσαιμίας είναι ένα ορόσημο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

για την κοινωνία κάθε χώρας και συνιστά ημέρα σεβασμού και στήριξης στα 

εκατομμύρια αιμοδοτών σε όλο τον κόσμου που δίνουν  πνοή ζωής στους 

αγνώστους συμπολίτες τους. Είναι ημέρα δέσμευσης για την συνέχιση και την 

ενδυνάμωση των προσπαθειών  όλων μας. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να 

συνεχίσει να αποτελεί χώρα πρότυπο σε παγκόσμια εμβέλεια  στην 

αντιμετώπιση της Θαλασσαιμίας και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πασχόντων».  

Αμέσως μετά ακολούθησαν μηνύματα για τον εορτασμό της ημέρας από 

Κύπρο, Ελλάδα,  Ινδονησία, Μπαγκλαντές, Ιταλία, Τουρκία, Γερμανία , Κίνα, 

Πορτογαλία, Ιράν, Μαλαισία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Αίγυπτο, Ινδία  

 

Ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου κ. Κλεάνθης Μανδαλιανός, τόνισε « Ως 

γιατρός έχω θαλασσαιμικούς ασθενείς, και  είναι όλοι ενημερωμένοι, 

συνειδητοποιημένοι,  πειθαρχημένοι , εκπαιδευμένοι θα έλεγα και μέσα 

από κείνους μαθαίνω την πολύ καλή σας συνεργασία, την 

καθημερινή  δουλειά που κάνετε όλοι εσείς,  

σε όλα αυτά τα κορυφαία συλλογικά όργανα της θαλασσαιμίας στην πόλη 

μας,  προκειμένου να εξασφαλίσετε για τους θαλασσαιμικούς μας  την 

απαιτούμενη επάρκεια αίματος. 

Με την αρμόδια αντιδήμαρχο οργανώνουμε τις τακτικές μας εθελοντικές 

αιμοδοσίες, αλλά δυστυχώς λόγω της πανδημίας, δεν υλοποιήσαμε  το 

πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εθελοντική αιμοδοσία, 

στα 107 σχολεία μας  και στους 19.000 μαθητές μας. Η Διοίκηση μας 

επενδύει στη νέα γενιά  και προωθεί  με υπευθυνότητα τα θέματα πρόληψης 

και υγείας στα σχολεία, για αυτό και το πρόγραμμα - την εκστρατεία 

ενημέρωσης   της εθελοντικής αιμοδοσίας θα την οργανώσουμε με την δική 

συνεργασία και εμπειρία μόλις οι συνθήκες μας το επιτρέψουν. Με βαθύ 

αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης και θέλοντας να 

συμβάλλουμε την αντιμετώπιση της νόσου ανακοινώνω στον 

ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ,  ότι σε δύσκολες περιόδους με 

ελλείψεις αίματος  ο Δήμος  μας θα διοργανώνει έκτακτες Αιμοδοσίες 

για τα Μέλη του Συλλόγου σας και σε περιόδους αναζήτησης σπάνιων 

ομάδων αίματος θα συνεργαζόμαστε με τις αιμοδοσίες των 

Νοσοκομείων  που μεταγγίζονται τα Μέλη σας, ώστε να στέλνουμε 



αιμοδότες μας που έχουν σπάνιες ομάδες αίματος και συμμετέχουν 

στην Τράπεζα Αίματος του Δήμου μας, να αιμοδοτούν για τους 

πάσχοντες από Θαλασσαιμία»  

 

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας Υγείας – ΚΕΠ κ. 

Φωτεινή Πεσματζόγλου Δεβετζή μεταξύ άλλων επεσήμανε «Το Νοέμβριο 

του 2019 παρακολούθησα την πολύ συγκινητική και αξέχαστη θεματική σας 

εκδήλωση στη λήξη του παγκόσμιου συμποσίου της Μεσογειακής Αναιμίας 

που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να 

γνωρίσω εσάς κ. Δήμο και  μέσα από σας την Θαλασσαιμία. Και 

παρουσία του κ. Πάνου Εγγλέζου, ελήφθη η απόφαση  ότι  

η Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας για το 2020 θα πραγματοποιηθεί στο 

Δήμο μας.  Αλλά εξ αιτίας της πανδημίας πραγματοποιείται φέτος.  Καλώς 

ήρθατε στο Δήμο μας. Λυπάμαι πολύ που οι συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να  

σας δείξουμε την αγάπη μας και την χαρά μας μέσα από την οργάνωση 

εκδηλώσεων στην πλατεία μας με την συμμετοχή των μαθητών μας, των 

συλλόγων μας και των δημοτών μας γενικότερα. Αίμα θα χρειασθούμε όλοι 

μα όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια 

Θεία και ευλογημένη πράξη ύψιστης ανθρώπινης αλληλεγγύης  που ο 

καθένας μας μπορεί να κάνει. Φέτος  για πρώτη φορά ο δήμος, 

αναγνωρίζοντας την μεγάλη αυτή σωτήρια  και ανώνυμη πράξη ζωής, 

θα τιμήσει ΟΛΟΥΣ τους αιμοδότες του,  εν όψει της παγκόσμιας ημέρας 

αιμοδότη, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης». 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Προώθησης Εθελοντικής Αιμοδοσίας και 

Φίλων των Ατόμων με Μεσογειακή Αναιμία «ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ» κ. Ηλέκτρα 

Γραμματικοπούλου, αφού έκανε μια ενημερωτική αναδρομή στους στόχους 

ίδρυσης της «ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ» από το 1997, ο οποίος Σύνδεσμος είναι ο 

μοναδικός στην Ελλάδα στο είδος της προσφοράς του και στις πρωτοπόρες 

ενημερωτικές του εκστρατείες στην ευαίσθητη ομάδα των απόφοιτων των 

Δημοτικών Σχολείων, προσδοκώντας την ευαισθητοποίηση των μικρών 

μαθητών και την μελλοντική συμμετοχή τους στο εθελοντικό αιμοδοτικό 

κίνημα, ανέφερε ως παράδειγμα τη Γαλλία , όπου την πρώτη χρονιά που 

εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα, είχαν αύξηση 5 εκατομμυρίων αιμοδοτών σε 

τρία χρόνια. Πρότεινε στο Δήμαρχο κ. Κλεάνθη Μανδαλιανό και στην 

Αντιδήμαρχο Δημόσιας Υγείας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξίδι στην 

Πηγή της Ζωής», που υλοποιείται  στο πλαίσιο του προγράμματος 

 Αγωγής Υγείας και είναι ένα οπτικοακουστικό μάθημα-παιχνίδι με τίτλο 

«Τα αιμοσφαίρια», μια ταινία κινουμένων σχεδίων με έξι 

δεκαπεντάλεπτα επεισόδια και ένα βιβλίο με παιχνίδια και 

σπαζοκεφαλιές, βασισμένα στην γαλλική ταινία «Αιμοσφαίρια- Ταξίδι 



στην πηγή της ζωής», να εφαρμοστεί και στα σχολεία του Δήμου 

Κορδελιού Ευόσμου με στόχο τα παιδιά να αποκτήσουν  αιμοδοτική 

συνείδηση, με την ελπίδα στα 18 τους χρόνια να γίνουν 

συνειδητοποιημένοι εθελοντές αιμοδότες. Το πρόγραμμα αυτό ήδη 

εφαρμόζεται στα σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με μεγάλη 

επιτυχία. 

Η πρόταση της κ. Ηλέκτρας Γραμματικοπούλου έγινε άμεσα αποδεκτή 

από τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο και θα υλοποιηθεί μόλις οι 

συνθήκες το επιτρέψουν σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας.   

Η Αν. Καθηγήτρια Αιματολογίας Α.Π.Θ., υπεύθυνη της Μονάδας 

Μεσογειακής Αναιμίας ενηλίκων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης κ. Ευθυμία Βλαχάκη, αναφέρθηκε στην ανάγκη 

ανάπτυξης και στελέχωσης των μονάδων μεσογειακής αναιμίας με νέες 

ιατρικές ειδικότητες γιατί σήμερα οι αιματολόγοι  είναι και γενικοί 

γιατροί για τους πάσχοντες,  στον αριθμό και στην κατάσταση υγείας των  

πασχόντων στην Ελλάδα, στην συμβολή της προόδου της Αιματολογίας στην 

Θαλασσαιμία, στην προσωπική της πολυετή εμπειρία από το 2002  κοντά 

στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, σε περιστατικά  καθημερινότητας και  

φροντίδας ενός Αιματολόγου προς τους ασθενείς, στους 3000 

θαλασσαιμικούς  που υπάρχουν στην Ελλάδα, στις δυσκολίες που υπάρχουν 

κατά τις μεταγγίσεις, στην ανακάλυψη της αποσιδήρωσης, στις οργανωμένες 

αιμοδοσίες, στην εθελοντική αιμοδοσία των πολιτών,  στα αλματώδη βήματα  

που συνέβαλαν στην επιβίωση και την ποιότητα ζωής των πασχόντων, στο 

πόσο πολύ επηρέασε η πανδημία τον χώρο της Θαλασσαιμίας, στις νέες 

θεραπείες που εφαρμόζονται στο χώρο της Θαλασσαιμίας, στην ανάγκη 

έλεγχου πρόληψης, στο γεγονός ότι οι αιμοσφαιροπάθειες έδωσαν νέα 

ώθηση στην μοριακή βιολογία και σήμερα έχουμε την υποδόρια  ένεση 

η οποία οδηγεί τους Θαλασσαιμικούς σε μείωση των μεταγγίσεων 

ακόμη και πάνω από 50% -δηλαδή λιγότερο αίμα- στη γονιδιακή 

θεραπεία η οποία εγκρίθηκε και ήδη θεραπεύθηκαν  στο Παπανικολάου 

δύο ασθενείς καθώς και στην δημιουργία κτιρίου γονιδιακών θεραπειών 

στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, μια ερευνητική ιατρική υποδομή 

σημαντική και αναγκαία για όλους τους πάσχοντες για όλη τη χώρα.  

Η Βιοπαθολόγος Διευθύντρια της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Άγιος 

Παύλος» κ. Ευαγγελία Γιαρτζά, αναφέρθηκε στην οριακή αυτάρκεια και 

κάλυψη των αναγκών της χώρας μας σε αίμα με τις 580.000 μονάδες 

αιμοδοσίας ετησίως, στα σύγχρονα προγράμματα εξωστρέφειας ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης που εφαρμόζει η αιμοδοσία του «Αγίου Παύλου» στη 

νέα γενιά, στην βελτίωση των υποδομών οργάνωσης της εθελοντικής 

αιμοδοσίας,  στα αποτέλεσμα  της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Άγιος 



Παύλος», στις επιπτώσεις που είχε η πανδημία  γενικά  στην Αιμοδοσία της 

χώρας, στην προσέλευση  νέων  ανθρώπων - αιμοδοτών, στις  ανάγκες των 

θαλασσαιμικών ασθενών και στα σημαντικά  οφέλη που έχει ο αιμοδότης 

στην υγεία του  μετά από μία αιμοδοσία -πέρα από τη σημαντική 

κοινωνική διάσταση της πράξης του- όπως είναι η  μείωση του κινδύνου 

εγκεφαλικών επεισοδίων, καρδιακών εμφραγμάτων και καρκίνου, 

γεγονός που οφείλεται στη μείωση των υψηλών επιπέδων σιδήρου που 

έχουν συνήθως οι αιμοδότες, διότι ο σίδηρος επηρεάζει την πηκτικότητα 

του αίματος. Όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδά του σιδήρου, τόσο πιο «πηχτό» 

είναι το αίμα το οποίο ευθύνεται για μια σειρά προβλημάτων υγείας.  Οι 

τακτικοί αιμοδότες αποκομίζουν σημαντικά οφέλη για την υγεία τους. Η κ. 

Γιαρτζά έκλεισε την  εισήγηση της, στέλνοντας προς όλους τους πολίτες 

το μήνυμα «Να είσαι εκεί για άλλον» είναι σημαντικό δίνεις και παίρνεις 

ζωή! 

 

Το επίπεδο και την ποιότητα της διαρκούς εκστρατείας ενημέρωσης 

των πολιτών μέσα από μια σειρά επίκαιρων και αναγκαίων ιατρικών 

θεμάτων που αφορούν στην πρόληψη υγείας και στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, που εφαρμόζει διαδικτυακά το τελευταίο διάστημα ο 

δήμος Κορδελιού Εύοσμου, δίνοντας την ευκαιρία και σε πολίτες έκτος 

του δήμου να τις παρακολουθούν, - ανά πάσα στιγμή-  επαίνεσε ο 

Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Νίκος Μπάτζιος, 

ο οποίος τίμησε με την παρουσία του, την δράση  εκπροσωπώντας τον 

πρόεδρο κ. Νίκο Νίτσα  και τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης και  συνεχάρει όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για 

την δια ζώσης κοινωνική δράση στην πλατεία Ευόσμου.  

«Η αιμοδοσία δεν είναι μόνο πηγή ζωής για τον αιμολήπτη αλλά και για τον 

αιμοδότη. Γιατί τα οφέλη που αποκομίζει και ο αιμοδότης μετά  από κάθε 

αιμοδοσία είναι πολλά αλλά δυστυχώς δεν είναι ευρέως γνωστά. Ο κύκλος της 

ζωής - όμως- και ο τρόπος της ζωής μας, θα φέρουν τον καθένα από μας, 

κάποια στιγμή και στις δύο θέσεις. Η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι 

φιλανθρωπία, είναι κοινωνικό ανθρώπινο καθήκον, πρωτίστως όμως είναι 

θέμα παιδείας και πρέπει να μπει στα προγράμματα Αγωγής Υγείας σε όλα 

τα  σχολεία της χώρας. Καθορίζει τον  δείκτη πολιτισμού και βελτιώνει την 

ποιότητα ζωής των πολιτών κάθε χώρας» τόνισε ο κ. Νίκος Μπάτζιος. 

 

Οργάνωση – Συντονισμός – Παρουσίαση: 

Νίκη Στρατηλάτη, Δημοσιογράφος – Συγγραφέας 


