
 

 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κατερίνθ, 8 Μαρτίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συλλογή ανθρωπιςτικήσ βοήθειασ για τουσ πληγέντεσ του ςειςμοφ ςε Τουρκία και 

Συρία από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κατερίνησ 

Το Περιφερειακό Τμιμα του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ Κατερίνθσ, από τθν  πρϊτθ 

ςτιγμι του καταςτροφικοφ ςειςμοφ ςε Τουρκία και Συρία, ςυμμετείχε ςτο κάλεςμα τθσ 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ για ςυλλογι ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ, 

τροφίμων και υγειονομικοφ υλικοφ, για τθν ανακοφφιςθ των πλθγζντων. 

Η ανταπόκριςθ του Νομοφ Πιερίασ υπιρξε μαηικι, δυναμικι και ςυγκινθτικι. Με αμείωτθ 

ζνταςθ ςχολεία, φορείσ, ενορίεσ, ςφλλογοι, επιχειριςεισ και ςυμπολίτεσ, προςζφεραν με 

προκυμία και περιςςι αλλθλεγγφθ τα υλικά αγακά που ηθτικθκαν. 

Ιδιαίτερα ςυγκινθτικι ιταν θ αντίδραςθ των παιδιϊν ςε αυτι τθν ανκρωπιςτικι κρίςθ 

κακϊσ εκτόσ από τθν προςφορά των τροφίμων, “ζςτειλαν” με τισ ηωγραφιζσ τουσ  τθν 

αγάπθ τουσ, τθν ελπίδα, τθν αιςιοδοξία! 

Οι εκελοντζσ του Τομζα Υγείασ και του Τομζα Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν, 

του Τμιματοσ, ςυγκζντρωςαν, κατθγοριοποίθςαν  και ςυςκεφαςαν τα προςφερόμενα είδθ. 

Το απόγευμα τθσ Τετάρτθσ 1 Μαρτίου, παραδόκθκαν ςτα φορτθγά του Ε.Ε.Σ.,  7 τόνοι 

ανθρωπιςτικήσ βοήθειασ, για να μεταφερκοφν ςτθν κεντρικι αποκικθ του Ε.Ε.Σ. ςτθν 

Ακινα, προκείμενου να αποςταλοφν ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ τθσ Τουρκίασ και Συρίασ.  

Ο Πρόεδροσ, Σεβαςμιϊτατοσ Μθτροπολίτθσ Κίτρουσ Κατερίνθσ και Πλαταμϊνα κ. Γεϊργιοσ 

και τα Μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου του Ε.Ε.Σ. Κατερίνθσ, ευχαριςτοφν από 

καρδιάσ όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ μασ, τα ςχολεία τθσ  Πρωτοβάκμιασ  και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Πιερίασ (εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ), τισ ενορίεσ των Ιερϊν Ναϊν του 



Νομοφ, επιχειριςεισ, το Διμο Κατερίνθσ, Φορείσ και Πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ  που 

ανταποκρίκθκαν ςτθν ζκκλθςθ για βοικεια, αποδεικνφοντασ τον αλτρουιςμό τουσ.   

Επιπλζον ευχαριςτοφμε κερμά τον Διμαρχο Κατερίνθσ κ. Κουκοδιμο Κϊςτα και τον 

Αντιδιμαρχο Κατερίνθσ κ. Κυριακίδθ Γεϊργιο, για τθν άμεςθ διάκεςθ φυλαςςόμενου 

χϊρου ςτο δθμοτικό αμαξοςτάςιο για τθν αςφαλι ςτάκμευςθ-διανυκτζρευςθ των 

φορτθγϊν του Ερυκροφ Σταυροφ το βράδυ τθσ Τετάρτθσ. 

Θερμά ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ Εκελοντζσ του Τμιματοσ που ςυμμετείχαν ςτθν 

δράςθ. Με υψθλό αίςκθμα προςφοράσ και αλλθλεγγφθσ, ανζλαβαν τθ ςυλλογι, 

κατθγοριοποίθςθ, ςυςκευαςία και φόρτωςθ τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ. 

Με γνϊμονα τισ 7 Θεμελιϊδεισ Αρχζσ του Κινιματοσ του Ερυκροφ Σταυροφ, το 

Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Κατερίνθσ, πάντα με τθν ςτιριξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ του 

Νομοφ Πιερίασ, ςυνεχίηει το εκελοντικό-ανκρωπιςτικό του ζργο, δίπλα ςτον ςυνάνκρωπο 

που βρίςκεται ςε ανάγκθ. 
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