
Coca-Cola HBC: Στηρίζει τη δημιουργία 

του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών 

στην Ελλάδα 

 

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε σήμερα τη δωρεά δύο σημαντικών οργάνων 

ιατρικού εξοπλισμού στηρίζοντας έτσι τη δημιουργία του "Κέντρου Ερευνών 

Δημήτρης Λόης", ως μέρος του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών στην 

Πάτρα. 

Η ίδρυση του Ινστιτούτου αποτελεί βασικό πυλώνα του έργου της 

φιλανθρωπικής οργάνωσης "Choose Life", που ιδρύθηκε από την οικογένεια 

του Δημήτρη Λόη, τέως Διευθύνοντα Συμβούλου της Coca-Cola HBC, ο οποίος 

έχασε τη ζωή του από καρκίνο του αίματος το 2017. 

Αποστολή της φιλανθρωπικής οργάνωσης "Choose Life” είναι η διεύρυνση της 

βάσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών, η στήριξη ασθενών και των 

οικογενειών τους και η χρηματοδότηση ερευνών σχετικών με τον καρκίνο του 

αίματος. Τα δύο είδη ιατρικού εξοπλισμού – ένας αναλυτής κυτταρομετρίας 

ροής (FACSCanto Cell Analyzer) και μία φυγόκεντρος (Centrifuge) – 

αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου στη δημιουργία του Ινστιτούτου. 

Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, 

δήλωσε: "Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Choose Life έχει ξεχωριστή θέση στην 

καρδιά μας και αποτελεί προνόμιο να μπορούμε να στηρίξουμε το έργο του και 

τους στόχους του. Ελπίζουμε ότι με την ίδρυση του Ινστιτούτου Κυτταρικών 

Θεραπειών – και με τη συμβολή του εξοπλισμού που δωρίσαμε – θα αυξηθούν 

τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών που μάχονται αυτή τη νόσο, μέσω των 

καινοτόμων θεραπειών που θα παρέχονται". 

Η Mάρη Ευγενίδου-Λόη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια του φιλανθρωπικού 

οργανισμού Choose Life, δήλωσε: "Ευχαριστούμε τον Όμιλο Coca-Cola HBC 

για τη γενναιόδωρη συνεισφορά του στην πιο σημαντική μας πρωτοβουλία. Το 

Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών θα αποτελεί ένα ουσιαστικό και 

ενδεδειγμένο κληροδότημα του Δημήτρη και θα αλλάξει ριζικά τις μεθόδους 



θεραπείας του καρκίνου του αίματος. Είναι τιμή μας να έχουμε την οικογένεια 

της Coca-Cola HBC δίπλα μας στη μάχη ενάντια σε αυτή τη δεινή ασθένεια". 

Ο καθηγητής Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου 

Κυτταρικών Θεραπειών, δήλωσε: "Αυτή η σημαντική δωρεά είναι εξαιρετικά 

πολύτιμη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, καθώς τα περισσότερα κεφάλαια 

έχουν κατευθυνθεί προς τις προσπάθειες καταπολέμησης της πανδημίας. Ο 

εξοπλισμός είναι απαραίτητος, καθώς θα μας βοηθήσει να αναλύσουμε 

καλύτερα τα μοσχεύματα μυελού των οστών και τα προϊόντα κυτταρικής 

θεραπείας πριν τα χορηγήσουμε στον ασθενή. Με τη βοήθεια του Ομίλου Coca-

Cola HBC, θα επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής κυτταρικών θεραπειών κατά 

του καρκίνου του αίματος στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Ευχαριστώ τον 

Όμιλο για την υποστήριξή του" 
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