
 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

“Κατάθεση Ζωής” από τους εργαζόμενους και συνεργάτες 
της INTERAMERICAN στα Γραφεία Πωλήσεων Κρήτης,  

με 70 φιάλες αίματος 
 
Αίμα Ζωής στη Μονάδα του Κρατικού Νοσοκομείου κατέθεσαν την Παρασκευή 
14 Οκτωβρίου οι εργαζόμενοι του Γραφείου Πωλήσεων της INTERAMERICAN 
στο Ηράκλειο – και μαζί με αυτούς αρκετοί πελάτες και φίλοι της Εταιρείας, που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Γραφείου Πωλήσεων Ηρακλειου. 
Συγκεντρώθηκαν συνολικά 21 φιάλες αίματος σε αυτή την κατάθεση ζωής.  
 
Είχαν προηγηθεί αιμοδοσίες στα Γραφεία Πωλήσεων της Εταιρείας στα Χανιά, τη 
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου με συγκομιδή 30 φιαλών και στο Ρέθυμνο την Τετάρτη 
12 Οκτωβρίου, που απέφερε 19 φιάλες. Δηλαδή, συνολικά τα Γραφεία των 
Στάθη Λουραντάκη, Κώστα Σαριδάκη και Μανώλη Παπαδημητράκη έδωσαν 70 
φιάλες αίματος!  
 
Ήταν μια πρωτοβουλία κοινωνικής συνεισφοράς στον τομέα της υγείας, στο 
πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Πράξεις Ζωής” της 
INTERAMERICAN. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εταιρείας 
έχει οργανώσει τη δική του Τράπεζα Αίματος, πραγματοποιώντας εδώ και 
αρκετά χρόνια τακτικές αιμοδοσίες. Στην Κρήτη η αιμοδοσία στις τρείς πόλεις 
φέτος οργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.  
 
Η INTERAMERICAN έχει σχεδιάσει και υλοποιεί την τελευταία πενταετία ένα 
ευρύτατο πρόγραμμα πρωτοβουλιών για την κοινωνία και το περιβάλλον, 
επενδύοντας στον εθελοντισμό των εργαζομένων και συνεργατών της, οι 
περισσότεροι από τους οποίους αποτελούν μέλη της εταιρικής ομάδας 
«Εθελοντών Ζωής».  
 
Ο κ. Στάθης Λουραντάκης, Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων Κρήτης και 
επικεφαλής του Γραφείου της εταιρείας στα Χανιά, δήλωσε σχετικά: «Στις 
δύσκολες μέρες που ζούμε, η ανθρωπιά μας εμπνέει να κάνουμε ακόμα 
περισσότερες πράξεις κοινωνικής προσφοράς. Η αιμοδοσία αποτελεί κορυφαία 
μορφή εθελοντισμού. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά στην αιμοδοσία που 
οργανώσαμε, και αποδεικνύεται ότι η ευαισθησία και το φιλότιμο δεν έχουν 
χαθεί. Ευχαριστούμε όλους από καρδιάς και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε 
και με άλλες πρωτοβουλίες κοινωνικής συνεισφοράς».  
 
 
Από το Γραφείο Τύπου  
του Ομίλου INTERAMERICAN 
(Τηλ. 210 – 9461554)                                              17 Οκτωβρίου 2011 
 
Φωτογραφία 1: Στιγμιότυπο από την αιμοδοσία στα Χανιά.  


