
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 16 Απριλίου 2020 

  
Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών στη Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας, 13, 14 και 15 

Απριλίου 2020, στο Κερατσίνι 
  
Με ιδιαίτερη επιτυχία, δεδομένης της μεγάλης συμμετοχής των  πολιτών ολοκληρώθηκε η δράση 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας, το Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και τον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, στις 13, 14 και 
15 Απριλίου 2020 στην Πλ. Κύπρου στο Κερατσίνι. 
  
Η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα της δράσης ήταν μεγάλη και οι φιάλες αίματος που 
συγκεντρώθηκαν έφτασαν τις 183. Πρόκειται για έναν σημαντικό αριθμό συνεισφοράς ο οποίος 
υπερκάλυψε τις προσδοκίες όλων. 
  
Η διαδικασία της Εθελοντικής Αιμοδοσίας πραγματοποιήθηκε στην Κινητή Μονάδα «Οδυσσέας» του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», υπό τον έλεγχο και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων 
προληπτικών μέτρων από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Π.Γ.Ν. «Αττικόν». 
  
Κατά την πρώτη μέρα της δράσης παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας κ. Χρήστος 
Βρεττάκος, τον οποίο καλωσόρισε τηλεφωνικά ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος τονίζοντας ότι τα μοναδικά «όπλα» για να βγούμε νικητές σε αυτή 
τη δύσκολη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό είναι η δύναμη της αλληλεγγύης και της προσφοράς αλλά 
και η σύμπραξη του συνόλου των υγειών δυνάμεων της χώρας μας. 
  
Από την πλευρά του, ο κ. Βρεττάκος τόνισε: «σε αυτή την πραγματικά δύσκολη συγκυρία λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού το σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε την κοινωνική αλληλεγγύη και τη 
δύναμη του “εμείς”. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει την προσπάθεια να βρίσκεται με κάθε τρόπο στο 
πλευρό όσων το έχουν ανάγκη». 
  
Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, όσοι έχουν ανάγκη από αίμα χρειάζονται τη στήριξή μας και η 
εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ουσιαστική πράξη στήριξης και αλληλεγγύης. «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του για την προστασία των παιδιών και των 
οικογενειών τους έχει ως βασική προτεραιότητα, εν μέσω και των τωρινών συνθηκών, κανένα παιδί 
με σοβαρό πρόβλημα Υγείας, ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως μεσογειακή αναιμία, νεφρική 
ανεπάρκεια, κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, θύματα τροχαίων ατυχημάτων να μη μείνουν χωρίς 
αίμα. Στο πλαίσιο αυτό, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με τους Δήμους και τα Δημόσια 
Νοσοκομεία, στηρίζει το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, στην τεράστια 
προσπάθεια που καταβάλλουν την κρίσιμη αυτή περίοδο, ώστε να εξασφαλίσουν σε υψηλό επίπεδο 
τα αποθέματα αίματος. 
  
Καθόλη τη διάρκεια της Δράσης, στην πλατεία βρισκόταν υποστηρικτικά και η Κινητή Μονάδα 
Προληπτικής Ιατρικής του Οργανισμού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη Μονάδα μαζί με τις 
τρεις Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Οργανισμού αποτελούν βασικό εργαλείο στην υλοποίηση της 
Δράσης Προληπτικής Ιατρικής για παιδιά σε όλη την Ελλάδα που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού». Η συγκεκριμένη Δράση έχει ξεκινήσει από το 2002 και από το 2018 πραγματοποιείται με 
την πολύτιμη υποστήριξη του ΟΠΑΠ. 
  
Ο επόμενος  σταθμός της  Δράσης είναι στις 21-22 Απριλίου 2020, από τις 9:00 έως τις 14:00, στο 
Ο.Α.Κ.Α – “Σπύρος Λούης”. Πρόκειται για  πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον Οργανισμό «Tο Χαμόγελο του Παιδιού» και το Λαϊκό 
Νοσοκομείο. Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι οι Δήμοι Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, 
Ηρακλείου, Κηφισιάς, Νέας Ιωνίας, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Πεντέλης, Φιλοθέης - Ψυχικού, και 
Χαλανδρίου. 
  



Ακολουθεί τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου, δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στο Εθνικό 
Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος». 
  
Ακολουθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου, δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στην πλατεία Νικοτσαρά στην 

Ελευθερούπολη Καβάλας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον Δήμο Παγγαίου και το Γενικό 

Νοσοκομείο Καβάλας. 

 


