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Κίςαμοσ, 3 Φεβρουαρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εθελοντική αιμοδοςία και δημιουργία Συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών από το Περιφερειακό 

Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κιςάμου 

Η ςυμμετοχι πλικουσ ανκρώπων ςτο κάλεςμα του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κιςάμου για τθ 

δθμιουργία Συλλόγου εκελοντών αιμοδοτών και τθν προςφορά αίματοσ ςτθν εκελοντικι αιμοδοςία που 

το Τμιμα διοργάνωςε ςτο Τςατςαρωνάκειο Πολυκζντρο τθσ Ι. Μθτροπόλεωσ Κιςάμου και Σελίνου, 

ξεπζραςε κάκε προςδοκία. 

Οι εγγραφζσ ςτο νεοϊδρυκζντα Σφλλογο Εκελοντών Αιμοδοτών ξεπζραςαν τισ 130 και οι φιάλεσ αίματοσ 

που ςυγκεντρώκθκαν ζφταςαν τισ 60. Κακώσ θ προςζλευςθ πλικουσ εκελοντών ςυνεχιηόταν και μετά 

τθν κακοριςμζνθ ώρα το Τμιμα κα επαναλάβει τθ δράςθ αυτι ςε θμερομθνία που κα ανακοινωκεί 

ζγκαιρα, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Τμιμα αιμοδοςίασ του Γ. Νοςοκομείου Χανίων. 

Ευκφνθ ςυντονιςμοφ τθσ δράςθσ είχαν οι Εκελοντζσ Σαμαρείτεσ του Π.Τ. ΕΕΣ Κιςάμου. Ο Σεβ. 

Μθτροπολίτθσ Κιςάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιοσ, Πρόεδροσ του Π.Τ. ΕΕΣ Κιςάμου, εκελοντισ 

αιμοδότθσ ο ίδιοσ, διλωςε: «Με χαρά μετζχουμε ςήμερα ςτην τόςο ςημαντική και αναγκαία αυτή 

δράςη του Τμήματόσ μασ, δημιουργίασ Συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών και εθελοντικήσ αιμοδοςίασ. 

Μασ ςυγκινεί ιδιαίτερα το γεγονόσ τησ τόςο μεγάλησ, απρόςμενησ ςυμμετοχήσ, ανθρώπων του τόπου 

μασ, παρά τισ δφςκολεσ ςυνθήκεσ. Χαιρόμαςτε ιδιαίτερα για την προςζλευςη τόςων πολλών νζων 

ανθρώπων. Δηλωτικό τησ ευαιςθηςίασ αλλά και του ανεπτυγμζνου αιςθήματοσ αλληλεγγφησ και 

προςφοράσ, κυρίωσ αγάπησ προσ τον ζχοντα ανάγκη ςυνάνθρωπο μασ, καθώσ η πράξη αυτή αποτελεί 

κορυφαία απόδειξη ζμπρακτησ αγάπησ προσ τον ςυνάνθρωπο· ο οποίοσ μπορεί να ςωθεί από την 

προςφορά του δικοφ μασ αίματοσ. Ευχαριςτοφμε από καρδιάσ το πλήθοσ του κόςμου που προςήλθε και 

ενημερώνουμε ότι, ςε χρόνο που θα ανακοινωθεί ζγκαιρα, η δράςη αυτή θα επαναληφτεί για να ζχουν 

τη δυνατότητα προςφοράσ και όλοι εκείνοι που προςήλθαν, αλλά λόγω παρζλευςησ του χρόνου, δεν 

γεφθηκαν την χαρά τησ προςφοράσ. Ιδιαίτερεσ οι ευχαριςτίεσ μασ προσ τον Ιατρό κ. Μαρινάκη Γεώργιο, 

μικροβιολόγο ωσ επίςησ και τισ Νοςηλεφτριεσ κ.κ. Νταμπακάκη Μαρία και Ορφανουδάκη Πηγή εκ τησ 

αιμοδοςίασ του Γ.Ν. Χανίων, για την πολφτιμη ςυμβολή και αρωγή τουσ, την ευγζνειά τουσ και το κλίμα 

εμπιςτοςφνησ που ενζπνευςαν ςτουσ προςερχόμενουσ», κατζλθξε ο Σεβ. Μθτροπολίτθσ κ. Αμφιλόχιοσ, 

Πρόεδροσ Π.Τ. ΕΕΣ Κιςάμου. 
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