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Bloode – PwC - Φλόγα 

Αιμοδοσία για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο 

Η PwC προωθεί την εθελοντική αιμοδοσία τόσο για τους εργαζομένους της και τις 
οικογένειές τους, όσο και για την κοινωνία. Μέσα στους τελευταίους έξη μήνες έχει 
πραγματοποιήσει τρεις ενέργειες: Δυο εθελοντικές αιμοδοσίες και υποστήριξη της Ημέρας 
για τα Παιδιά και την Αιμοδοσία που διοργανώθηκε από το social start-up, Bloode. 
 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τις αιμοδοσίες που διοργανώθηκαν στην PwC, μέσα σε τρεις 
μήνες έχουν συγκεντρωθεί 59 φιάλες αίματος και 53 δειγματοληψίες μυελού οστών.  
 
Η πιο πρόσφατη αιμοδοσία διοργανώθηκε από την Bloode στα γραφεία της PwC με σκοπό 
την υποστήριξη των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο και βρίσκονται υπό τη μέριμνα του 
συλλόγου Φλόγα.  
 
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης της PwC 
Ελλάδος. Ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος αυτού, είναι η υποστήριξη των 
καινοτόμων start-ups που έχουν δυναμική και δημιουργήθηκαν από νέους. Στο πλαίσιο 
αυτό, η PwC ενισχύει με παροχή pro bono υπηρεσιών το Orange Grove, ένα εκκολαπτήριο 
(incubator) για start-ups, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ολλανδίας, μέσω του οποίου 
γνώρισε την Bloode και το έργο της. 
 
Η Bloode δημιουργήθηκε από μία ομάδα νέων και αποτελεί την πρώτη ψηφιακή κοινότητα 
εθελοντών αιμοδοτών στην Ελλάδα. Διοργανώνει σημαντικές δράσεις, όπως εθελοντικές 
αιμοδοσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα. Η Ναταλία Κρίτσαλη, ιδρυτικό μέλος της 
Bloode, δήλωσε:  «Η συγκεκριμένη αιμοδοσία στην PwC είναι η πρώτη που διοργανώνει 
η Bloode για μια εταιρεία και αποτελεί βέλτιστη πρακτική με μεγάλη ανταπόκριση». 
 
Οι άνθρωποι της PwC είναι κοντά στη Φλόγα και την υποστηρίζουν με διάφορες εθελοντικές 
δράσεις. Έτσι ήταν εύκολο να δημιουργηθεί το τρίπτυχο: κοινωνικό start-up, PwC και 
ΜΚΟ για ένα κοινό σκοπό: την αιμοδοσία για παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.  
 
Η εκπρόσωπος της Φλόγας, Μαρία Βασιλειάδου, τόνισε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
επάρκεια αίματος, αλλά εισάγουμε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Αυτή η εκδήλωση 
στην PwC είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά μας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, λόγω της 
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μειωμένης προσφοράς, το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο και η ανάγκη για αιμοδοσία 
επιτακτική». 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC, Μάριος Ψάλτης, ευχαρίστησε τη Φλόγα, την Bloode και 
τους εθελοντές αιμοδότες. «Μας δίνετε ελπίδα για το μέλλον. Πιστεύουμε σε σας. Θέλετε να 
δίνετε λύσεις με το έργο και τη θετική διάθεσή σας. Αυτός είναι και ο σκοπός της PwC, να 
προσφέρουμε αξία και να βοηθάμε να επιλυθούν σημαντικά προβλήματα». 
 
 
Σημειώσεις για τους συντάκτες 

1. Η Φλόγα ιδρύθηκε το 1982 από ελάχιστους γονείς παιδιών με καρκίνο και σήμερα 
αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, με γραφεία και εκπροσώπους στις 
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Συμπαραστεκόμαστε στις οικογένειες και αγωνιζόμαστε 
για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που νοσούν από 
καρκίνο. floga.org.gr, facebook: sillogosfloga 

2. Στόχος της Bloode είναι η αύξηση του ποσοστού των εθελοντών αιμοδοτών, η κάλυψη 
της ανάγκης για αίμα και η ενημέρωση και προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας. 
Όραμα μας είναι να μπορέσουμε να εδραιώσουμε την πρώτη ψηφιακή κοινότητα 
εθελοντών αιμοδοτών με σκοπό να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτό το σημαντικό 
κοινωνικό πρόβλημα. bloode.org, facebook: Blood-e 

3. Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η 
επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με 
περισσότερα από 208.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις 
ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι 
έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.gr. 

4. Στοιχεία για το κοινωνικό έργο της PwC θα βρείτε στο www.pwc.com/gr/en/corporate-
responsibility.html 

Η επωνυμία ‘PwC’ αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή 
περισσότερες από τις εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή 
νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το 
www.pwc.com/structure. 
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