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Περισσότερες από 1.000 φιάλες αίματος στις αιμοδοσίες «Ζήσε Αθλητικά», στα Εθνικά 

Αθλητικά Κέντρα! 
  
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο γγΑ, δήμαρχοι, η ΕΛ.ΑΣ., η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιονίκες και 
Πρωταθλητές συμμετείχαν στη διήμερη αιμοδοσία στο ΟΑΚΑ, με την πολύτιμη συνδρομή από «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού». 
  
Με 100 φιάλες αίμα και συνολικά περισσότερες από 1.000 στις αιμοδοσίες που διενεργούνται τις 
τελευταίες εβδομάδες στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα όλης της χώρας, τα οποία εποπτεύονται από την 
ΓΓΑ, ολοκληρώθηκε και η διήμερη αιμοδοσία στο ΟΑΚΑ για την αντιμετώπιση των αυξημένων 
αναγκών, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
  
Πρόκειται για πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Αθλητισμού, μέσω του πρωτοποριακού 
προγράμματος «Ζήσε Αθλητικά», για την προώθηση των αθλητικών αξιών στην ελληνική κοινωνία 
και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την πολύτιμη συνδρομή του 
οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στην αιμοδοσία στο ΟΑΚΑ αρωγοί ήταν και δέκα Δήμοι της 
περιοχής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Νέας Ιωνίας, Λυκόβρυσης – 
Πεύκης, Πεντέλης, Φιλοθέης – Ψυχικού, και Χαλανδρίου. 
  
Συμμετείχαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ο γενικός γραμματέας 
Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, οι δήμαρχοι  Ξένος Μανιατογιάννης, Αναστάσιος Μαυρίδης, 
Δήμητρα Κεχαγιά, Συμεών Ρούσσος και Δημήτρης Γαλάνης, ο Αστυνομικός Διευθυντής 
Βορειοανατολικής Αττικής, Παναγιώτης Κολλίντζας και άλλα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, εκπρόσωποι των 
ΠΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΚΑΕ ΑΕΚ, ερασιτεχνικής ΑΕΚ, πλήθος Ολυμπιονικών και 
Πρωταθλητών (Χαλκίδης, Καραπατάκη, Γιαννάκης, Φασούλας, Λινάρδος, Ρωμανίδης, Ανδρίτσος, 
Φιλίππου, Μαυροειδής, Τολιόπουλος, Αθηναίου, Παπαδιονυσίου, Ζαμπούνης, Πελεκούδας κ.ά.), 
ενώ μεγάλη ήταν η προσέλευση πολιτών. 
  
Η αυξημένη ανάγκη για αίμα, η οποία γίνεται ακόμα πιο επιτακτική σ’ αυτόν τον αγώνα ενάντια στον 
κορωνοϊό, εντάχθηκε ως προτεραιότητα στη θεματολογία της διαδικτυακής καμπάνιας «Ζήσε 
Αθλητικά» του Υφυπουργείου Αθλητισμού. Προτεραιότητα για την εντατικοποίηση δράσεων 
αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς της αθλητικής οικογένειας της χώρας, που αναδεικνύουν τις 
βασικές αξίες οι οποίες διέπουν τον αθλητισμό ως κοινωνική έκφραση. 
  
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 Γ.Ν.Α. «Λαϊκό». 
  
Καθόλη τη διάρκεια της Δράσης, στον χώρο 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 τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου, από τις 9:00 έως 
τις 14:00, στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας 
και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος». 
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