
ΚΑΡΔΙΑ….. 

Θεωρείται πολύτιμη …. 

Κάθε χτύπος της και μια ανάσα ζωής … 

Κάποιες φορές χρειάζεται για να νιώσεις τα πιο σπουδαία 
συναισθήματα …όπως η ΑΓΑΠΗ !!! 

Άλλες πάλι …χρειάζεται όπως μια τέλεια μηχανή που ρυθμίζει απλά την 
κυκλοφορία του αίματος . 

ΑΙΜΑ….. 

Διφορούμενη έννοια …. 

Κάποιες φορές θυμίζει θάνατο , άλλες πάλι ΖΩΗ !!! 

Θυμίζει ασθένεια , αλλά και ΥΓΕΙΑ !!! 

Μπορεί να γίνει όπλο μίσους αλλά κι έκφραση ΑΓΑΠΗΣ !!! 

Το  Αίμα  γίνεται δευτερεύον όταν κάποιος είναι Υγιής αλλά ξαφνικά 
γίνεται ότι σπουδαιότερο αν δεν αισθάνεται καλά . 

Κάποιες φορές χρειάζονται τριάντα καρδίες για να σωθεί μία !  

Άλλες πάλι …σώζεις τρεις ζωές για κάθε φορά που δίνεις απλόχερα το 
αίμα σου !  

Και τελικά …όλα είναι τόσα απλά και ο στόχος ένας και μοναδικός , να 
μην αφήσουμε καμιά ζωή να κινδυνεύσει .  

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ , ειδικά αυτή την περίοδο 
εξαιτίας του φόβου της πανδημίας , η προσέλευση έχει μειωθεί 
αισθητά , με αποτέλεσμα τα αποθέματα να έχουν λιγοστέψει ακόμα 
περισσότερο και η Αιμοδοσία να είναι πιο επιτακτική από ποτέ . 

Στην Ελλάδα χρειάζονται καθημερινά 1000 εθελοντές αιμοδότες σε 
φυσιολογικές συνθήκες .  

Αναγκαίο λοιπόν η Εθελοντική Αιμοδοσία να γίνει τρόπος σκέψης και 
ζωής !!! 



Κι αφού η Άνοιξη έκανε την εμφάνιση της  με υπέρλαμπρους ήλιους , ας 
την καλωσορίσουμε  κι αυτή τη φορά με την πιο σημαντική συνήθεια 
του ημερολογίου μας … 

Σας προσκαλούμε γι ακόμη μια φορά εσάς τους Αιμοδότες και μη , τους 
γνωστούς και τους φίλους σας , τους πολίτες του Δήμου αλλά και όλους 
τους πολίτες να συμμετέχετε στην 11η Εθελοντική Αιμοδοσία της 
Τράπεζας Αίματος του Δήμου Διρφύων –Μεσσαπίων την Κυριακή 4 
Απριλίου 2021 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Γυμνασίου Ψαχνών από 
τις 9:00π.μ εως τις 14:00μ.μ .  

Ζήσαμε αρκετές πετυχημένες Αιμοδοσίες στην αίθουσα του Γυμνασίου 
Ψαχνών , μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές και συναισθήματα και 
περιμένουμε με αγωνία να συμβεί κι αυτή τη φορά !!! 

 Εξάλλου ..η καρδιά σου ξέρει τον δρόμο ,τρέξε προς αυτή την 
κατεύθυνση !!! 

Η καρδιά μιλάει στην καρδιά !!!! 

Σας περιμένουμε … 
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