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Αθήνα, 10 Απριλίου 2020 

Προς 
Δήμαρχο Πειραιά 

κ. Ιωάννη Μώραλη 

 

Αγαπητέ Δήμαρχε, 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμβολή σας στην πρωτοβουλία για την ενίσχυση της 

Εθελοντικής Αιμοδοσίας και  στο δήμο σας, παράλληλα με τους 65 άλλους δήμους της Αττικής, εν μέσω της 

δραματικής περιόδου της πανδημίας που διανύουμε, που εξαντλεί τις εφεδρείες του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και τα αποθέματα της Εθνικής μας Αιμοδοσίας.  

Είναι αληθινή κατάκτηση το γεγονός ότι οι αιμοδότες στον δήμο σας προσήλθαν άφοβα, σ΄ αυτές τις κρίσιμες 

ώρες, να προσφέρουν αίμα, χάρη στην προσωπική σας επιμέλεια να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

συνθήκες σε οικείους προς τους δημότες χώρους, που είναι τα δημαρχιακά καταστήματα.     

Η δύναμη της αλληλεγγύης υπερέβη τους δισταγμούς, και επέτυχε να δημιουργήσει σημαντική επάρκεια 

αίματος, σωτήρια για την ασφάλεια της νοσηλείας και της ζωής χιλιάδων συμπολιτών μας. 

Σας ευχαριστούμε, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, η Περιφέρεια Αττικής, το Συντονιστικό Κέντρο 

Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του ΕΟΔΥ, και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 

Εθελοντών Αιμοδοτών, για την δημιουργία των «κοινωνικών χώρων Αιμοδοσίας» στους δήμους της Αττικής, 

όπου  συμβάλλαμε όλα τα μέρη από την θέση ευθύνης μας. Στους χώρους αυτούς, η Περιφέρεια Αττικής με 

υψηλό αίσθημα υγειονομικής ευθύνης, εξασφάλισε επιπλέον τον εξοπλισμό προστασίας για την ασφάλεια 

των ομάδων αιμοδοσίας και των αιμοδοτών.  

Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι Αιμοδοσίες πλήττονται εν μέσω της εκτάκτου ανάγκης της πανδημικής 

κρίσης, απειλώντας πρωτόγνωρα μεγάλο αριθμό ζωών και ασθενών, χρονίων νοσημάτων όπως και 

έκτακτων περιστατικών. 

Η πανανθρώπινη αυτή δοκιμασία μας καλεί να βοηθήσουμε τη χώρα να βγει δυνατότερη μετά την κρίση, και 

με την κοινή μας συμμετοχή στην στήριξη της επάρκειας του πολύτιμου αγαθού της ζωής πού είναι το αίμα, 

μοιραζόμαστε έμπρακτα το ιδεώδες της αλληλεγγύης με τους πολίτες μας, και χτίζουμε την κοινωνία της 

συμμετοχής που θα μας κρατήσει και αύριο ζωντανούς. 

Με εκτίμηση 
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