
Στθν εκελοντικι αιμοδοςία ςτα Λεχαινα ο Διμαρχοσ Ανδραβίδασ-Κυλλινθσ κ. Λζντηασ Γ. και 

ο Αντιπεριφερειάρχθσ Θλείασ κ. Γιαννόπουλοσ Β. 

 

Με κοινό σύνιημα «Δίνουμε αίμα –Δίνουμε ζωθ»  

 

Με επιτυχία ςτζφκθκε θ δεφτερθ εκελοντικι αιμοδοςία που πραγματοποιικθκε ςτο Διμο 

μασ ςε διάςτθμα μιασ εβδομάδασ ςιμερα Παραςκευι 10 Απριλίου, ςτα Λεχαινά.  

Δεκάδεσ ςυνδθμότεσ μασ, αναγνωρίηοντασ ότι θ προςφορά αίματοσ ςϊηει ηωζσ, 

ανταποκρίκθκαν ςτο κάλεςμα και ςυμμετείχαν ςτθν εκελοντικι αιμοδοςία, που 

διοργάνωςε από κοινοφ ο Διμοσ Ανδραβίδασ-Κυλλινθσ με τθ Περιφερειακι Ενότθτα 

Θλείασ. 

 «Είναι το δεφτερο τμιμα τθσ αιμοδοςίασ που γίνεται ςτα Λεχαινά. Είχε προθγθκεί θ 

αιμοδοςία με μεγάλθ επιτυχία ςτθ Βάρδα. Μαηί με τον Αντιπεριφερειάρχθ κ. Γιαννόπουλο 

δίνουμε το μινυμα ότι ςτισ δφςκολεσ αυτζσ μζρεσ που περνάει θ ανκρωπότθτα, το να δίνεισ  

αίμα είναι μια ςτάςθ αλλθλεγγφθσ και ταυτόχρονα δίνεισ ηωι ιδίωσ τϊρα που οι ανάγκεσ 

για αίμα είναι αυξθμζνεσ.  

Καλϊ όλουσ τουσ Δθμότεσ του Διμου Ανδραβίδασ-Κυλλινθσ, αλλά και όλουσ τουσ Ζλλθνεσ 

να δϊςουν ηωι.  

Το μόνο ςίγουρο είναι πωσ όταν όλα τελειϊςουν, από αυτι τθ κρίςθ, κα βγοφμε πιο 

αλλθλζγγυοι, πιο ενωμζνοι, πιο δυνατοί», διλωςε ο Διμαρχοσ Ανδραβίδασ-Κυλλινθσ κ. 

Λζντηασ Γ.. 

Τζλοσ ο κ. Λζντηασ ευχαρίςτθςε τον Περιφερειάρχθ κ. Φαρμάκθ  κακϊσ και τον 

Αντιπεριφερειάρχθ κ. Γιαννόπουλο για τθν ςυνεργαςία τουσ, για τθ διάκεςθ τθσ κινθτισ 

μονάδασ αιμολθψίασ τθσ Περιφζρειασ.  

Από τθ πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχθσ Θλείασ κ. Γιαννόπουλοσ Β. τόνιςε πωσ: «Είναι 

αυτονόθτο ότι, θ πρωτοβουλία μασ να εξαςφαλίςουμε τθν παρουςία τθσ Κινθτισ Μονάδασ 

Αιμοδοςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο Νομό Θλείασ, δεν κα είχε απολφτωσ 

κανζνα νόθμα, αν αυτι δεν ςυνοδευόταν από τθν άμεςθ ανταπόκριςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ του κόςμου. 

 Θζλω να ευχαριςτιςω για άλλθ μια φορά όλουσ τουσ εκελοντζσ αιμοδότεσ για τθν 

ανταπόκριςι τουσ κακϊσ και όλουσ τουσ φορείσ και ςυλλόγουσ.  

Ιδιαιτζρωσ ευχαριςτϊ και τον Διμαρχο Ανδραβίδασ – Κυλλινθσ  Γιάννθ Λζντηα, ο οποίοσ, 

όχι μόνο ωσ αιρετόσ αλλά και ωσ γιατρόσ, από τθν πρϊτθ ςτιγμι υποςτιριξε αυτι τθν 

προςπάκεια, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ φάνθκαν από τον αρικμό των μονάδων αίματοσ 

που ςυγκεντρϊκθκαν ςτθ ςθμερινι αιμοδοςία». 

Θ προςφορά ιταν μεγάλθ και ιδιαίτερα ςυγκινθτικι. Συνολικά ςυγκεντρϊκθκαν 31 μονάδεσ 

αίματοσ, αρικμόσ ιδιαίτερα ικανοποιθτικόσ και ενκαρρυντικόσ. 

Θ ςυλλογι αίματοσ ζγινε από εξειδικευμζνο προςωπικό και αφοφ είχαν λθφκεί όλοι οι 

κανόνεσ πρόλθψθσ, ενάντια ςτθν εξάπλωςθ του κορωνοϊοφ, και όλα τα απαραίτθτα μζτρα 

για τθν ορκι διαδικαςία τθσ αιμοδοςίασ. 



Παρόντεσ ςτθν αιμοδοςία ιταν και θ Περιφερειακι Σφμβουλοσ κ. Αναςταςοποφλου Ηωι και 

ο Αντιδιμαρχοσ κ. Κεκάτοσ Διονφςιοσ. 

 

 

 

 

 


