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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας 

Με αίσθημα χαράς, οι εθελόντριες, οι εθελοντές και τα μέλη του Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας εκφράζουμε τις ευχές μας για ένα ευτυχισμένο 2018 και τις θερμές μας ευχαριστίες 
σε όλους τους συμπολίτες που συνέβαλαν στη δημιουργία ενός κλίματος αισιοδοξίας και αλληλεγγύης, όπως 
απαιτούσαν οι άγιες αυτές μέρες.  

Το αίσθημα αλληλεγγύης νίκησε την απαισιοδοξία και τον ατομικισμό και έτσι υλοποιήθηκε με επιτυχία ο θεσμός 
της «Τσάντας της Χριστουγεννιάτικης Χαράς». Πρώτοι στον αγώνα αυτό ήρθαν όλοι εκείνοι οι συμπολίτες μας, 
άτομα και οικογένειες, που με τη συμμετοχή τους αναπληρώνουν ένα μεγάλο κενό που δημιουργεί η σημερινή 
δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Ακολούθησε το Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου, που μαζί με τα 
μέλη και τους Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, ως μεγάλοι χορηγοί,  συμπλήρωσαν τις τσάντες που υπολείπονταν 
για να ολοκληρωθεί ο στόχος. Συγχαρητήρια αξίζουν  στα σχολεία μας, που κατά σειρά ανταπόκρισης ήταν: Τα 
Δημοτικά Σχολεία Φερμών και Κεντριού, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Βαϊνιάς, το 1ο Νηπιαγωγείο, το 1Ο 
Γυμνάσιο, το 2Ο Γυμνάσιο, το 2ο Δημοτικό, το 4ο Δημοτικό και τα Γενικά Ενιαία Λύκεια. Ανταπόκριση επίσης υπήρξε 
από το κατάστημα δώρων «Πολυάννα», τα κρεοπωλεία Καμαρίτη, Καλαϊτζάκη, Δερμιτζάκη και Λιοντομήτσο, το 
προσωπικό των τραπεζών Πειραιώς, Eurobank και Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Τσάντες  απέστειλαν επίσης 
οι υπεραγορές «SYΝΚΑ», «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ», «Χαλκιαδάκη», Εμπορική Ιεράπετρας και οι  Αφοί Χατζάκη – Καζάνη Ο.Ε., 
όπως και τα mini markets Κηπούλι, Φρέσκο, οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία Κτιστάκη, Ζαφειράκη, Χρυσοφάκη, 
Έναστρον, Κορονάτο. Και όπως πάντα, συμπαραστάτες μας στην προσπάθεια αυτή, το προσωπικό του 
Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Ιεράπετρας και οι σύλλογοι Πολυτέκνων, Ηλεκτρολόγων και 
Εγκαταστατών, Φίλων Θεάτρου, Ομάδας Θεάτρου, το Εικαστικό Εργαστήρι και η «ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤ» με την πολυετή 
και συνεχιζόμενη προσφορά των τσαντών.  

 

 

 

 

    

 

 Έτσι, με το αίσθημα ανακούφισης από την αγωνία για την επιτυχία του θεσμού, οι εθελοντές μας έφτιαξαν το 
«Χωριό του Άη-Βασίλη» μαζί με τα Σώματα Ελλήνων Προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών Ιεράπετρας.  

Επίσης, με σύνθημα «Όλοι μαζί… ενώνουμε τις φωνές μας με σκοπό να στηρίξουμε το έργο του Κοινωνικού 
Ιατρείου Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας» συμμετείχαν στα Γεραπετρίτικα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα με την Δημοτική Ομάδα 
Χορού, τη Κ.Δ.Α.Π. Μουσικοκινητικής Κατεύθυνσης και τον Λυράρη κο Βαρδάκη Βαγγέλη, δημιουργώντας μια 
χαρούμενη εορταστική ατμόσφαιρα στην κεντρική πλατεία. 

 

 



 

 

    

 

 

Όπως γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια, την οργάνωση για την υποδοχή του Άη Βασίλη και του καινούργιου χρόνου 
ανέλαβαν πάλι οι Ερυθροσταυρίτες εθελοντές μας. Με την πολύτιμη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος, της 
Φιλαρμονικής μας, του Δήμου μας, των ερασιτεχνών Αλιέων Αγίου Ιωάννη, του Εμπορικού Συλλόγου και της Λέσχης 
Μοτοσικλετιστών Ιεράπετρας κατάφεραν μια εντυπωσιακή και φαντασμαγορική υποδοχή . Τα δώρα που μοίρασε ο 
Άγιος Βασίλης στα παιδιά ετοίμασε και επιμελήθηκε το «Εικαστικό Εργαστήρι» του Δήμου μας.       

 

 

 

 

  

 Ο Άη Βασίλης συνοδευόμενος από τους εθελοντές μας επισκέφθηκε και μαζί με τις ευχές του μοίρασε βασιλόπιτες, 
λουλούδια και γλυκά στους ασθενείς του Νοσοκομείου μας και στους φιλοξενούμενους του Γεροκομείου. Για τους 
φιλοξενούμενους του Γεροκομείου είχε προηγηθεί μικρό πάρτι όπου εθελοντές, προσωπικό και φιλοξενούμενοι 
ζύμωσαν και έψησαν μελομακάρονα ακούγοντας εορταστική μουσική. Πολύτιμη συμβολή στην προσπάθεια αυτή 
είχε το πρατήριο άρτου «Ζαφειράκης» και η κυρία Κατερίνα Φανουράκη που πρόσφερε τα λουλούδια.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 Μέσα σε μια ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στις  17 Ιανουαρίου 2018 στον Ερυθρό Σταυρό 
Ιεράπετρας η τελετή ευλόγησης και κοπής της Bασιλόπιτας του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο. 

O Πρόεδρος του Τμήματος κ. Ανδρέας Μαμαντόπουλος προέβη σε ένα σύντομο απολογισμό του έργου του 
Περιφερειακού Τμήματος για το 2017 και ευχαρίστησε τους εθελοντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του 
Σώματος Σαμαρειτών για την πρόσφορα τους, επισημαίνοντας την αξία του εθελοντισμού στη δύσκολη εποχή μας. 
Ευχαρίστησε επίσης θερμά τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο για την παρουσία  και τη στήριξή του, αλλά και όλους 
του φορείς της πόλης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην εκδήλωση παρέστησαν και χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ηλ. Νταραράς, ο Δ/κτής της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Παναγιώτης Καράμπελας, ο Λιμενάρχης Ιεράπετρας κ. Ιωάννης Παπαδάκης, από το 



Α.Τ. Ιεράπετρας οι κύριοι Νικ. Τζουκάκας και Γ. Χασιώτης, από τον Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας ο 
κ. Χαράλαμπος Κανάκης, ενώ παρευρέθηκαν και άλλοι εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων όπως επίσης και 
πολλοί φίλοι του Ερυθρού Σταυρού. 

Με τις θερμές μας ευχαριστίες και με την πεποίθηση πως κάναμε όπως κάθε χρόνο ό,τι μπορούσαμε για να 
μεταδώσουμε σε όλο τον κόσμο το χαρμόσυνο μήνυμα και το κλίμα των εορτών, σας ευχόμαστε χαρούμενο και 
τυχερό το 2018 και κάθε ευτυχία σε όλους. 

Οι Εθελόντριες, οι Εθελοντές και το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας. 
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