Ανακοινώσεις Ιατρών για τις ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ και
ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ αιμοδοσίες της Χρυσής Αυγής
Aνακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας αναφορικά με το
κάλεσμα της Χρυσής Αυγής:
«το αίμα που συλλέγεται το διαχειρίζεται αποκλειστικά η υπηρεσία αιμοδοσίας. Η
πρόσβαση στο αίμα είναι προστατευόμενο από το Σύνταγμα δικαίωμα, και δεν
επηρεάζεται από φυλετικά ή εθνικά κριτήρια».

Αντώνης Καραβάς, ιατρός στο Δρακοπούλειο Κέντρο Αιμοδοσίας
Αθηνών:
«Πρόκειται για απάτη, καθώς δεν μπορούν να ελέγξουν που θα πάει το αίμα. Αυτό
χορηγείται με το κριτήριο της ομάδας αίματος. Εκτός αυτών είναι κοινό για όλους
τους ανθρώπους αυτής της γης. Εάν κάποιος αλλοδαπός το έχει ανάγκη θα το πάρει.
Εξάλλου, το αίμα χαλάει σε 30 ημέρες. Δεν μπορούν να το κρατούν για δική τους
χρήση. Είναι παράνομο, άλλωστε»

Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης:
«εφιστά την προσοχή και συνάμα την ευθύνη των διευθυντών των μονάδων
αιμοδοσίας των νοσοκομείων του νομού μας καθώς και των αιμοδοτικών
οργανώσεων για κάθε είδους διευκόλυνση όσον αφορά στη λήψη αίματος από μέλη
της συγκεκριμένης οργάνωσης, εάν προηγουμένως δεν αποκηρύξουν την
προαναφερθείσα ρατσιστική και απαράδεκτη ανακοίνωση.
Το αίμα αποτελεί ανιδιοτελή προσφορά ζωής και δίδεται χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, όχι μόνο γιατί το ορίζουν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά
γιατί το επιβάλλει η ηθική.
Υπενθυμίζουμε ταυτόχρονα στους εμπνευστές αυτής της άστοχης ανακοίνωσης ότι ο
γιατρός της Δ. Μακεδονίας, έχοντας επίγνωση του όρκου του, ότι υποχρεούται να
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής,
χρώματος, εθνικότητας ή ποινικού μητρώου, θα σταθεί στο ύψος του και δεν θα
ενδώσει σε τέτοιες αδιανόητες απαιτήσεις.
Ο ιατρικός κόσμος, την προσφορά αίματος a la carte, σας την επιστρέφει.
Ο Ι.Σ.Κ. καλεί όλη την κοινωνία να παλέψει μαζί του, με όλες τις δυνάμεις που
διαθέτει, ενάντια σε τακτικές, δράσεις και ενέργειες που προσβάλλουν την
ανθρώπινη υπόσταση, τη δημοκρατία μας και το αξιακό μας σύστημα».

Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) και η
Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) :
«το αίμα δεν έχει εθνική ή φυλετική σύνθεση. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο αίμα
και οι φιάλες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της εθελοντικής αιμοδοσίας
χορηγούνται με αποκλειστικά ιατρικά κριτήρια σε όσους έχουν ανάγκη μετάγγισης
αίματος. Στην αιμοδοσία δεν επιτρέπεται να υπεισέρχεται κανένα κριτήριο έθνους,
φυλής, κόμματος, θρησκείας, κοινωνικής τάξης. Τα παραπάνω συνιστούν
καταστατικές, μη διαπραγματεύσιμες αρχές της αιμοδοσίας.
Εδώ και μήνες η Χρυσή Αυγή έχει εντάξει την αιμοδοσία στο οπλοστάσιο της
μισαλλόδοξης προπαγάνδας της, διακηρύσσοντας τη διενέργεια εθελοντικής
αιμοδοσίας «μόνο για Έλληνες». Ως γιατροί θεωρούμε αποκρουστικό να εντάσσεται
η εθελοντική αιμοδοσία στη λογική της διάκρισης, του ρατσιστικού διαχωρισμού και
της εκστρατείας μίσους της «Χρυσής Αυγής»».
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