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Ημερίδα – 20 χρόνια Αιμοπετάλιο 

3/6/2022 

Χαιρετισμός του Πρύτανη, Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να 

απευθύνω χαιρετισμό στην ημερίδα με αφορμή τη 

συμπλήρωση των 20 ετών από την ίδρυση του 

Αιμοπεταλίου, της Φοιτητικής Ομάδας Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η γνωριμία με το 

Αιμοπετάλιο και η ευαισθητοποίηση του φοιτητικού 
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―και όχι μόνο― κοινού σχετικά με την εθελοντική 

αιμοδοσία, τη δωρεά αρχέγονων αιμοποιητικών 

κυττάρων και τη δωρεά οργάνων. 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών έχει τα τελευταία χρόνια καθιερώσει και 

αναπτύξει σημαντικές παρεμβάσεις σε μεγάλα 

κοινωνικά θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας, με 

με ειδικές επιστημονικές εκδηλώσεις για τη Δωρεά 

Οργάνων και Μυελού, καθώς και Αιμοδοσίες.  Οθι 

δράσεις μας συνεχίσθηκαν και κατά την περίοδο της 

πανδημίας με σημαντική ανταπόκριση από τους πολίτες. 

Γνωρίζουμε καλά σήμερα ότι η μεταμόσχευση 

οργάνων αποτελεί συχνά τη μόνη και πολλές φορές την 

πιο αποτελεσματική θεραπευτική λύση για τελικού 

σταδίου ανεπάρκειες ζωτικών οργάνων.  

Επίσης, η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 

ή μυελού των οστών, όπως συνηθιζόταν να λέγεται 

παλιότερα, αποτελεί μια καθιερωμένη θεραπεία για την 

αντιμετώπιση αρκετών σοβαρών αιματολογικών, 

νεοπλασματικών και γενετικών νοσημάτων. 
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Γνωρίζουμε, όμως, επίσης, ότι χωρίς τα κατάλληλα 

και επαρκή μοσχεύματα αυτές οι θεραπευτικές λύσεις 

δεν είναι εφικτές.  

Γνωρίζουμε, επίσης, ότι μόνο το 60% του αίματος 

που συλλέγεται στην Ελλάδα προέρχεται από εθελοντές 

αιμοδότες και το υπόλοιπο από δότες αντικατάστασης. 

Έτσι, παρατηρούνται πολλές φορές μέσα στον 

χρόνο σημαντικές ελλείψεις αίματος.  

Είναι σημαντικό, λοιπόν, όλοι οι φορείς να 

ενεργοποιηθούν σε μια εντατική και συντονισμένη 

προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 

πολιτών, σε όλες τις ηλικίες, και εντέλει συμμετοχής όλου 

του κοινωνικού συνόλου, καθώς και των κοινωνικών 

φορέων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την 

«ισορροπία» στα παραπάνω προβλήματα.  

Η συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στα θέματα της δωρεάς 

οργάνων, μυελού και αίματος με τους θεσμικούς φορείς, 

όπως ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, το Εθνικό 

Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), η Τράπεζα Εθελοντών 
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Δοτών του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», η 

Αιματολογική Εταιρεία, καθώς και με φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών όπως το υπερδραστήριο 

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟ είναι ―και θα είναι― συνεχής και 

πολυεπίπεδη. 

Στο Πανεπιστήμιό μας στα ζητήματα αυτά 

υπηρετούν και προσφέρουν πλούσιο έργο 

διακεκριμένοι επιστήμονες με μεγάλη συμβολή 

στην έρευνα, με διεθνείς συνεργασίες και μελέτες 

και με ευρύτερη αναγνώριση και κοινωνικό έργο.  

Η Ιατρική μας Σχολή, με όλα τα μέλη της, που 

πολλά βρίσκονται σήμερα και εδώ μαζί μας, έχει κάνει 

τα τελευταία χρόνια τεράστια σταθερά βήματα 

προς το μέλλον που οραματιζόμαστε.  

Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι οι Διεθνείς 

Κατατάξεις αναδεικνύουν τη σημαντική θέση της 

Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ανάμεσα σε χιλιάδες Ιατρικές 

Σχολές σε όλο τον κόσμο. Το να είμαστε στις 200 πρώτες 

σε κατάταξη παγκοσμίως Σχολές είναι εντυπωσιακό με 

τόσο μεγάλη υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση. 
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Επίσης, για το μέγεθος της χώρας μας, έχουμε ένα 

σημαντικό αριθμό Highly Cited Επιστημόνων από την 

Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.  

Στο σημείο αυτό με υπερηφάνεια σημειώνω ότι το 

Πανεπιστήμιό μας  είναι, μαζί με άλλα 9  Πανεπιστήμια 

(όπως το Sapienza της Ρώμης, το Πανεπιστήμιο της 

Στοκχόλμης, το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, το 

Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ κ.α.), ιδρυτικό μέλος 

από το 2018 του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS, 

μιας Συμμαχίας η οποία έχει ως στόχο να 

διαμορφώσει το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος. Ενός 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που θα διευκολύνει την 

κινητικότητα των Φοιτητών, των Καθηγητών και 

των Ερευνητών, τη δημιουργία κοινών μαθημάτων 

και στο μέλλον κοινών πτυχίων, καθώς και τη 

διεκδίκηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.  

Μιας συμμαχίας που αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 

στα θέματα Υγείας. 

Ως Πρυτανική Αρχή δώσαμε και δίδουμε ιδιαίτερη 

έμφαση στην βελτίωση των υποδομών και τη 
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ανάπτυξη νέων με σκοπό τη δημιουργία όσο γίνεται 

καλύτερων συνθηκών για τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Επίσης, θα ήθελα, με την ευκαιρία της σημερινής 

εκδήλωσης, να σας ενημερώσω για μια ακόμα 

σημαντική, εμβληματική, πρωτοβουλία του 

Πανεπιστημίου μας, ένα προσωπικό μου όνειρο, τη 

δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων 

προπτυχιακών σπουδών, που έγινε πλέον 

πραγματικότητα, με το ήδη λειτουργούν “BA 

Program in the Archaeology, History, and Literature of 

Ancient Greece” και από το επόμενο ακαδημαϊκό 

έτος με το BA in Medicine! Και έπεται συνέχεια. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Η διαρκής και ενεργή παρουσία του ΕΚΠΑ σε 

δράσεις εναρμονισμένες με τις ανάγκες της 

κοινωνίας,  βασισμένες πάντα σε τεκμηριωμένη 

έρευνα και στόχευση, είναι πάντα μέσα στους 

στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματός, που 

υπηρετούν οι Πρυτανικές Αρχές. 
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Θα ήθελα εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών να 

συγχαρώ όλα τα μέλη του ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΥ προσωπικά, 

και τα σημερινά μέλη αλλά και διαχρονικά όλα τα μέλη 

στα 20 χρόνια πορείας, καθώς το έργο και η δράση 

τους τιμά το Πανεπιστήμιο και ενισχύει το 

κοινωνικό έργο μας! 

Με την πεποίθηση ότι όλοι μαζί μπορούμε να 

αλλάξουμε τα δεδομένα στη δωρεά οργάνων, 

μυελού και αίματος, εύχομαι στο ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΕΙΟ να 

συνεχίσει την επιτυχημένη δράση του για πολλά χρόνια 

ακόμα.  

Το ΕΚΠΑ θα είναι πάντα αρωγός! 

Σας ευχαριστώ. 


