Η Φλόγα της Αγάπης στο Γάζι

Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2017
Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν οι κάτοικοι και οι φορείς του Γαζίου την Φλόγα της 15ης
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών.
Η Φλόγα έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Λιμανάκι της Παντάνασσας, όπου και
έγινε η υποδοχή της από εκπροσώπους του 1ου Λιμενικού Τμήματος Ληνοπεραμάτων και
του Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου. Στη συνέχεια, μέσω θαλάσσης, η φλόγα έφτασε στην
Αμμουδάρα και το ξενοδοχείο Αγάπη Beach. Από εκεί ξεκίνησε Λαμπαδηδρομία η οποία
κατέληξε στην πλ. Μ. Κατσαμάνη στο Γάζι όπου και πραγματοποιήθηκε γιορτή υποδοχής
και το άναμμα του βωμού από τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Κώστα Μαμουλάκη και τους
πρωταθλητές στίβου Θωμά Λοπινέ (2ο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου 2017 στην
σκυταλοδρομία 4 επί 100), Βεατρίκη Λοπινέ (κάτοχο του παγκρητίου ρεκόρ κορασίδων στα
400 μέτρα με εμπόδια και 2η στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 2017) και Γιάννη Κόκκινο (3ο στο
πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου του 2017 στην σκυταλοδρομία 4 επί 100).
Ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά και
συγκίνηση, καλωσορίζουμε απόψε στο Γάζι, στην πρωτεύουσα του Δήμου Μαλεβιζίου, την
Φλόγα της Αγάπης! Την Φλόγα που μεταφέρει το μήνυμα της ελπίδας, της ανθρωπιάς, της
αλληλεγγύης! Την Φλόγα που ευελπιστούμε να ανάψει στην καρδιά κάθε συμπολίτη μας και
να διαδώσει το μήνυμα της τακτικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Την Φλόγα της 15ης
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, η οποία θεσμοθετήθηκε από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην οποία με υπερηφάνεια συμμετέχει
και ο Δήμος Μαλεβιζίου.
Θεωρώ περιττό να αναφερθώ στην αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα της αιμοδοσίας γνωρίζουμε πλέον όλοι μας πολύ καλά το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρεις αίμα. Να
αφιερώνεις μόλις 10 λεπτά από τον χρόνο σου, για να σώσεις μια ζωή. Και προσωπικά
χαίρομαι, γιατί τουλάχιστον στον Δήμο μας, βλέπουμε στις εθελοντικές αιμοδοσίες που
διοργανώνουμε στο Γάζι και στους οικισμούς μας, ολοένα και περισσότερους εθελοντές
αιμοδότες.
Σε εθνικό βέβαια επίπεδο, δυστυχώς απέχουμε ακόμα πολύ από τον στόχο και οι ανάγκες
της χώρας μας, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες δεν καλύπτονται. Αλλά έστω κι αυτή η μικρή
βελτίωση που παρατηρείται, αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι. Μια ένδειξη ότι κάτι αλλάζει
προς το θετικότερο. Και σίγουρα δίνει σε όλους μας την δύναμη και την ώθηση, να
εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά για να ευαισθητοποιήσουμε όλους όσοι μπορούν να δώσουν
αίμα, για να σωθεί μια ζωή. Αλλά και να νιώσουν και οι ίδιοι οι εθελοντές αιμοδότες, αυτό το
μοναδικό, το απίστευτο συναίσθημα της προσφοράς, του αλτρουϊσμού και της αλληλεγγύης
απέναντι στον συνάνθρωπο.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους λαμπαδηδρόμους που
μετέφεραν το αληθινά σπουδαίο μήνυμα με την λαμπαδηδρομία τους και ιδιαίτερα τους
πολύ καλούς αθλητές Θωμά Λοπινέ, 2ος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου του 2017 στην
σκυταλοδρομία 4 επί 100, Βεατρίκη Λοπινέ, κάτοχο του παγκρητίου ρεκόρ κορασίδων στα
400 μέτρα με εμπόδια και 2η στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και Γιάννη Κόκκινο, 3ο στο
πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου του 2017 στην σκυταλοδρομία 4 επί 100.
Να ευχαριστήσω επίσης για την συνεργασία την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Εθελοντών Αιμοδοτών, την Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ., την Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
Παιδείας του Δήμου μας Άννα Φραντζεσκάκη, το 1ο Λιμενικό Τμήμα Ληνοπεραμάτων, το
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Λιμενικό Ταμείο Μαλεβιζίου, το Αστυνομικό Τμήμα Αμμουδάρας, τον Σύλλογο Γυναικών
ΜΑΛΒΑΖΙΑ, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαζίου, το Watersports Center - Μανουράς Βαγγέλης,
καθώς και το Ξενοδοχείο Agapi Beach, όπως επίσης και τους χορηγούς της εκδήλωσης, τις
εταιρείες Τρόφιμα Περνιετάκης, σούπερ μάρκετ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ και πυροτεχνήματα
Galaxy.
Να ευχαριστήσω επίσης όλες και όλους εσάς που παρευρίσκεστε απόψε εδώ και να ευχηθώ
να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου, να υποδεχτούμε την Φλόγα της 16ης Πανελλήνιας
Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών!».
Το Γάζι ήταν ο πρώτος σταθμός της Φλόγας της Αγάπης στην Κρήτη, με το ταξίδι να
συνεχίζεται σε Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά. {gallery}../ArticleImages/Grafeio_Typou/Deltia_Ty
pou/2017/09/2017_09_04_floga_agapis_gazi{/gallery}
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