
Η Σιάτιστα υποδέχεται την «Φλόγα της Αγάπης»   

Το Σάββατο 20 Αυγούστου «η φλόγα της αγάπης» περνάει από τον τόπο μας. 

Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φίλους της αιμοδοσίας απευθύνουν τα μέλη 
του Αιμοδοτικού Συλλόγου Σιάτιστας «Ο Άγιος Παντελεήμων», για να 
συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις υποδοχής της φλόγας, της 14ης Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, την οποία διοργανώνει η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η άφιξη της «Φλόγας της Αγάπης» αναμένεται στις 
7.30 το απόγευμα στη Μπάρα. Η φλόγα θα παραδοθεί στον 1ο λαμπαδηδρόμο 
και κατόπιν θα μεταλαμπαδεύεται στους υπόλοιπους λαμπαδηδρόμους, και από 
τον κεντρικό δρόμο της πόλεως θα φθάσει μέχρι τον Ναό του Αγίου Αθανασίου, 
στην άλλη άκρη της πόλεως, και στη συνέχεια θα καταλήξει στον αύλειο χώρο του 
Γυμνασίου - Λυκείου «Γεώργιος Παπαγεωργίου».   

Εκεί, στις 8.30 θα γίνει η αφή της αιμοδοτικής φλόγας στον ειδικό βωμό, ενώ η 
εκδήλωση θα πλαισιωθεί από την ορχήστρα των χάλκινων, «Άρχοντες», και τα 
χορευτικά του Συλλόγου «Μαρκίδες Πούλιου» και ΚΑΠΗ Σιάτιστας. 

Στο χώρο θα βρίσκεται καντίνα του Συλλόγου, που θα προσφέρει σουβλάκια και 
μπύρες με 1 Ευρώ.  

Ακόμη θα γίνει και η κλήρωση λαχείων του Συλλόγου. Οι τυχεροί θα πάρουν 20 
δωροεπιταγές των 50 Ευρώ. 
 
Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημέρα για την πόλη μας, αλλά 
και το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας, τον οποίο θέλουμε να προωθήσουμε 
συμμετέχοντας στη λαμπαδηδρομία. Γι’ αυτό καλούμε όλους τους συμπολίτες να 
συμμετάσχουν, ώστε να στείλουμε ένα σπουδαίο και δυνατό μήνυμα 
αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους τους φορείς της 
πόλεως, όλους τους Συλλόγους, όλους τους χορηγούς καθώς και τους εθελοντές 
που στηρίζουν και συμμετέχουν σ’ αυτή την εκδήλωση. 

Ευχαριστεί εξαιρετικά τον κ. Ζήση Ψιάνο, έναν από τους πολλούς χορηγούς μας, 
επειδή πρόσφερε τα μπλουζάκια για την εκδήλωση αυτή. 

Το μήνυμά μας είναι: «Μην περιμένουμε την ανάγκη να μας χτυπήσει την πόρτα. 
Ας έχουμε φροντίσει από πριν. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Είναι στο χέρι 
μας!» 


