
ΤΟ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑΜΕ ...

ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ ....

ΤΟ  ΕΠΙΤΥΧΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !!!

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων θα ήθελε να 
ευχαριστήσει θερμά όλους τους πολίτες που για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκαν 
πρόθυμα στο κάλεσμα της , την Κυριακή 29 Απριλίου 2018  στην 6η Εθελοντική 
Αιμοδοσία . Με αυτη την προσφορά και την τεράστια συμβολή τους συνέβαλλαν 
στην επιτυχία της.

Αγαπητοί Αιμοδότες ,

 γι άλλη μια φορά δώσατε δυναμικό παρόν , ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο . 
Με προθυμία , ζήλο και υπομονή ακολουθήσατε την διαδικασία χωρίς ίχνος 
δυσαρέσκειας για την αναμονή , διατηρώντας ένα όμορφο κλίμα το οποίο 
γρήγορα μετατράπηκε σε μικρή γιορτή με πολλά χαμόγελα . Αυτό φυσικά έδειξε 
πόσο συνειδητοποιημένοι είστε για την πράξη σας και σίγουρα έστειλε το πιο 
όμορφο μήνυμα ....πως το να δίνω αίμα είναι ένα σπουδαίο δώρο προσφέροντας
στον άνθρωπο το πολυτιμότερο αγαθό , που είναι η υγεία . 

Η επιτυχία της 6ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας οφείλεται στην δική σας ολοπρόθυμη 
συμμετοχή καθώς και στην βοήθεια σας να μεγαλώσει όλο αυτό το μεγαλόπρεπο
οικοδόμημα μεταδίδοντας το απο  στόμα σε στόμα σε κάθε γωνιά .  Η κοινωνία 
μας κατάφερε να ενισχύσει το ανθρωπιστικό έργο της Αιμοδοσίας του οποίου το 
υλικό είναι ο άνθρωπος , η θέληση και η προσφορά. 

Στόχος ? να στεριώσει στη συνείδηση  όλων και να γίνει κουλτούρα ...

Τα καταφέραμε ...ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ , με σημαία την αγάπη για τον 
συνάνθρωπο !!!!

Κάθε λεπτό , κάθε ώρα , κάθε μέρα ένας απο τους συνανθρώπους μας , 
μεταφέρει ένα μεγάλο ευχαριστώ απο τα βάθη της καρδιάς τους γι αυτή σας την 



σπουδαία πράξη   , που φανερώνει ανθρώπους με ευαισθησίες , αγάπη , 
αλληλεγγύη !!!

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο προσωπικό του Νοσοκομείου Χαλκίδας του 
τμήματος Αιμοδοσίας , χάρη στους οποίους γίνεται πραγματικότητα κάθε φορά 
αυτή η προσπάθεια . Γι άλλη μια φορά εργάστηκαν πρόθυμα , ακούραστα με 
υπέρμετρο ζήλο . Κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια ώστε να είναι η διαδικασία 
ευχάριστη για τον κάθε αιμοδότη , δεν έχασαν λεπτό το χιούμορ και το χαμόγελο
τους !!!

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια ,  γιατί σεβόμενοι τις ανάγκες και την εργασία των 
αιμοδοτων  ξεκίνησαν νωρίτερα απο την προβλεπόμενη ώρα και δεν σταμάτησαν
λεπτό μέχρι να εξυπηρετηθεί κι ο τελευταίος αιμοδότης .Η συμβολή τους 
σπουδαία και τους αξίζει ένα τεράστιο ΜΠΡΑΒΟ !!!

Όλα τα όμορφα τελειώνουν με την προσδοκία να γίνουν ομορφότερα ....

Ευχή όλων μας είναι να συνεχίσουμε ενωμένοι να δίνουμε απλόχερα τη χαρά και
την ελπίδα στο συνάνθρωπο !!!!

                                       Με εκτίμηση 
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