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Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε, τη ∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου 2011 στο
∆ήµο Χερσονήσου, Eθελοντική Aιµοδοσία στον προαύλιο χώρο του
Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ανισσαρά Χερσονήσου, µε
τη βοήθεια της κινητής µονάδας αιµοδοσίας του Βενιζελείου Γενικού
Νοσοκοµείου Ηρακλείου. Ήταν µια ακόµη ηµέρα προσφοράς στο
πλαίσιο προγράµµατος του συλλόγου «Αιµατοκρήτης» που υλοποιείται
στο ∆ήµο Χερσονήσου τα τελευταία χρόνια και αφορά ενηµερώσεις και
διοργάνωση τακτικών εθελοντικών αιµοδοσιών. Η προσέλευση των
εθελοντών αιµοδοτών ήταν ικανοποιητική και όπως είναι γνωστό όσοι
συµµετέχουν λαµβάνουν ατοµική κάρτα εθελοντή αιµοδότη, αφού δεν
υπάρχει από τον Αιµατοκρήτη και τους συνεργαζόµενους φορείς
οποιαδήποτε διαχείριση αίµατος (τράπεζα αίµατος).

Παράλληλα, ο ∆ήµος Χερσονήσου για άλλη µια χρονιά συµµετείχε στην
9η Πανελλήνια Λαµπαδηδροµία Εθελοντών Αιµοδοτών, διοργανωτής
της οποίας για το Νοµό Ηρακλείου ήταν ο «Αιµατοκρήτης». Η φλόγα της
αγάπης ξεκίνησε τη διαδροµή της φέτος από τα Σέρβια Κοζάνης και
παρέµεινε στο Νοµό Ηρακλείου από τις 4-9-11 έως και 12-9-11, διάστηµα
στο οποίο διοργανώθηκαν αιµοδοσίες και εκδηλώσεις µε στόχο τη
διάδοση της ιδέας της «Εθελοντικής Αιµοδοσίας», που αποτελεί µια
πράξη αγάπης και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό µας. Στο ∆ήµο
Χερσονήσου µάλιστα η φλόγα παρέµεινε για 2 ηµέρες.
Το Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου 2011, η φλόγα της αγάπης, µε µια µεγάλη
οµάδα

λαµπαδηδρόµων

ακολούθησε

την

παρακάτω

πορεία:

ΣΓΟΥΡΟΚΕΦΑΛΙ-ΣΚΟΠΕΛΑ-ΓΑΛΥΠΕ-ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΟ-ΣΤΑΜΝΙΟΙΑΙΤΑΝΙΑ- ΕΠΙΣΚΟΠΗ, µέσα από τη συνεργασία του Αιµατοκρήτη µε
πολύτιµο συνεργάτη στην περιοχή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και µέλος
του

Αιµατοκρήτη

κο

Σφακιανάκη

Εµµανουήλ.

Την

εκδήλωση

Υποδοχής της Φλόγας χαιρέτισε ο αντιδήµαρχος κος Μακράκης και εκ
µέρους της εκκλησίας ο πρωτοσύγκελος Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κρήτης Μεθόδιος. Ακολούθησαν Βραβεύσεις Εθελοντών Αιµοδοτών,
µια που πλέον το πρόγραµµα εθελοντικής αιµοδοσίας του Αιµατοκρήτη
στη ∆ηµοτική Ενότητα Επισκοπής έχει πολύ καλά αποτελέσµατα και
µαζική συµµετοχή. Ήταν πραγµατικά µια συγκινητική βραδιά, µάλιστα οι
κάτοικοι της περιοχής συγκέντρωσαν χρήµατα για να αγοράσουν στον
σύλλογο αιµοδοσίας ένα πολυµηχάνηµα-fax και εκτυπωτή! Η κρητική
βραδιά

στο

∆ηµοτικό

Πάρκο

Επισκοπής µε

τη

συµµετοχή

του

µουσικοχορευτικού συγκροτήµατος "Ισταµνος" έκλεισε µε τον πιο
όµορφο τρόπο την ηµέρα.
Την επόµενη ηµέρα Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου 2011, τελευταία ηµέρα της
Λαµπαδηδροµίας στο Νοµό Ηρακλείου. Το κοµβόι µοτοσικλετιστών και
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συνοδευτικών της Λαµπαδηδροµίας οχηµάτων, συνοδευόµενο από
µοτοσικλετιστές και οχήµατα της Τροχαίας Ηρακλείου, αφού πέρασε από
του Κοκκίνη Χάνι µέσω παλιάς εθνικής έκανε σύντοµη στάση έξω από το
Κατάστηµα ∆ηµοτικής Ενότητας Λιµ. Χερσονήσου. Στο προαύλιο του
∆ηµοτικού

Καταστήµατος

έγινε

υποδοχή

της

φλόγας

από

τον

Αντιδήµαρχο κ. Φιλιππάκη και εκπροσώπους του ∆ήµου Χερσονήσου.
Επίσης,

απονεµήθηκε

τιµητικό

αναµνηστικό

στον

Πρόεδρο

του

«Αιµατοκρήτη», κ. Σπύρου. Η ποµπή κατευθύνθηκε στο Κατάστηµα
∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων µε µια σύντοµη στάση και υποδοχή από
τον Αντιδήµαρχο κ. Κατσαµποξάκη, ενώ ολοκλήρωσε την πορεία της
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανισσαρά Χερσονήσου, όπου και το συµβολικό
άναµµα του βωµού της φλόγας του εθελοντή αιµοδότη.
Στην διοργάνωση της αιµοδοσίας και του διηµέρου Λαµπαδηδροµίας που
συντόνισε ο Αιµατοκρήτης συµµετείχαν ο ∆ήµος Χερσονήσου και ειδικά
το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και η Κοινωφελής Επιχείρηση«Βοήθεια στο σπίτι» ∆ήµου Χερσονήσου, ο Πολιτιστικός και
Εξωραϊστικός Σύλλογος Ανισσαρά Χερσονήσου, η Ενορία Ανισσαρά, τα
τοπικά διαµερίσµατα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι ενορίες της ∆ηµοτικής
Ενότητας Επισκοπής.
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