
 

  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗ 2019» 

Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ( Π.Ο.Υ.), τον Ερυθρό 
Σταυρό και την Ερυθρά Ηµισέληνο ως η Παγκόσµια Ηµέρα του Εθελοντή Αιµοδότη. Την ηµέρα 
αυτή τιµάται, διεθνώς, ο ανώνυµος εθελοντής αιµοδότης και ο αλτρουισµός που επιδεικνύει 
προσφέροντας δύο πολύτιµα αγαθά χωρίς ανταµοιβή: λίγο από το χρόνο του και 400ml αίµα 
από τα 5 λίτρα που έχει. 

Το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), αρµόδιος φορέας για την προσέλκυση και διατήρηση 
εθελοντών αιµοδοτών και την εξασφάλιση επαρκών εθνικών αποθεµάτων αίµατος, οργανώνει 
αυτή τη χρονιά φεστιβάλ αιµοδοσίας µε τίτλο «Bloody Festival» που θα περιλαµβάνει ποικίλες 
δράσεις στους χώρους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), που βρίσκεται στην 
οδό Πειραιώς 256, Μοσχάτο. Οι εορταστικές εκδηλώσεις  θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί της 
Πέµπτης 13 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν αργά το βράδυ, περιλαµβάνοντας δράσεις που 
απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. 

Το πρόγραµµα αναλυτικά: 

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

10.00-11.30: 

• Βιωµατικές Εκπαιδευτικές ∆ράσεις για την Εθελοντική 
Αιµοδοσία   σε  γκρουπ  παιδιών  11-14 ετών 

• Αφήγηση παραµυθιών σχετικών µε την Αιµοδοσία από την καθηγήτρια της ΑΣΚΤ  Ερµιόνη 
∆ελή 

• Προβολή ταινιών animation για παιδιά  (Frankenweenie, Monsters INC. κ.α.) 

11.45-13.00: Παιδική Θεατρική Παράσταση  «To Φανταστικό Χωριό»  του Σπύρου Γραµµένου 

14.00-18.00: Προβολή ταινιών  sci-fi για έφηβους (Dark Shadows, Big Fish κ.α.) 

18.00-18.30: Καφές-Ελαφρύ σνακ 

18.30-20:00: Πάνελ-Συζήτηση µε θέµα «Επικοινωνία και Αιµοδοσία», µε τη συµµετοχή 
των πανεπιστηµιακών και δηµοσιογράφων: 

• ∆ήµητρα Γιώτη, ∆ηµοσιογράφος, Παρουσιάστρια εκποµπής ''Το Αύριο της Υγείας'' 
(toavriotisygeias.gr) 

• Χρήστος ∆εµέτης, ∆ηµοσιογράφος 24Media, Msc «Πολιτισµικές Σπουδές και Ανθρώπινη 
Επικοινωνία» 



• Πελίνα Θεοδοσίου, ∆ηµοσιογράφος-Παραγωγός του ραδιοφωνικού περιοδικού «Θέµα 
Υγείας» 

• Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου, ∆ιδάκτωρ τµήµατος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ηµιουργός πλατφόρµας «Οργάνωση 2.0» 

• Κωνσταντίνος Σταµούλης, Αιµατολόγος, Επιστηµονικός ∆ιευθυντής Εθνικού Κέντρου 
Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Προκόπης Αγγελόπουλος (∆ηµοσιογράφος Ε.Ρ.Τ.) 

20.10-21:15: Συναυλία σύγχρονης τζαζ µε την Big Band του ∆ήµου Αθηναίων στον 
υπαίθριο χώρο της ΑΣΚΤ 

21.30-23.30:  Συναυλία «Σπύρος Γραµµένος live» στον υπαίθριο χώρο της ΑΣΚΤ. 

  

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. 

 


