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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Aνθρωπιστική βοήθεια από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κισάμου στο Αννουσάκειο Ίδρυμα 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κατόπιν αιτήματος του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου και Προέδρου 
Δ.Σ. του Αννουσάκειου Ιδρύματος κ. Αμφιλοχίου, απέστειλε περισσότερες από ογδόντα (80) παλέτες με 
τρόφιμα στο Ίδρυμα, προς ενίσχυση του προνοιακού, φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου που επιτελεί.  

Η μεγάλη αυτή προσφοράς αγάπης του Ε.Ε.Σ. περιλαμβάνει: γάλα, όσπρια, ζυμαρικά, ζάχαρη, ηλιέλαιο, αλεύρι 
καθώς και άλλα είδη τροφίμων μακράς διάρκειας, όπως και μεγάλη ποσότητα από πάνες ακράτειας ενηλίκων, 
για την κάλυψη αναγκών μέρους των ενοίκων του Ιδρύματος. Η διαδικασία παράδοσης των τροφίμων είχε 
ανατεθεί στο Σώμα Εθελοντών, Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος  
Ε.Ε.Σ. Κισάμου, την ευθύνη και συντονισμό της οποίας είχε ο Αρχηγός του Τμήματος, κ. Στέφανος Καπής.    

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αμφιλόχιος σημείωσε: «Η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός, κεντρικά 
πιστεύματα του Ε.Ε.Σ., πραγματώνονται σε απόλυτο βαθμό μέσα από τις πρωτοβουλίες και δράσεις του κατά 

πάντα άξιου Προέδρου του Dr. Αντωνίου Αυγερινού, τον οποίο ευγνωμόνως ευχαριστούμε δια τη διαχρονική 
και ουσιαστική στήριξή του, τόσο εις το κοινωνικό και προνοιακό έργο της καθ΄ ημάς Ι. Μητροπόλεως, όπως 
αυτό υλοποιείται μέσα από τις δομές και δράσεις του Αννουσάκειου Ιδρύματος, όσο και εις το Περιφερειακό 
Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κισάμου, την ευθύνη του οποίου φέρουμε ως Πρόεδρος αυτού. Η μεγάλη αυτή προσφορά της 
αγάπης του, τρανή απόδειξη αλληλεγγύης, κοινωνικής ευαισθησίας και ανθρωπισμού, θα ενισχύσει 
Μητροπόλεως μας. Δομές που κατά το τρέχον έτος έχουν προσφέρει: 70.500 μερίδες φαγητού η Κοινωνική 
Κουζίνα, 14.650 κιλά τρόφιμα το Κοινωνικό Παντοπωλείο (ζυμαρικά, όσπρια, γαλακτοκομικά, κρέας, κ.α.), 800 
πακέτα με γλυκίσματα, είδη ρουχισμού σε 240 οικογένειες, κλινοσκεπάσματα και στρώματα σε 50 οικογένειες, 
κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε δεκάδες εμπερίστατους συνανθρώπους μας, κ.α., συμβάλλοντας 
στην κοινωνική συνοχή των τοπικών και ευρύτερων κοινωνιών. Ήδη ετοιμάζονται 350 δέματα με τρόφιμα κ.α. 
είδη τα οποία, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος μέσω των δυο Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» που 

λειτουργεί, θα διανείμουν τις επόμενες ημέρες, σε οικογένειες και μεμονωμένα πρόσωπα που χρήζουν 
στήριξης. Ενότητα, ομοψυχία, αλληλεγγύη, στήριξη και συμπόρευση απαιτούν, από όλους μας, οι δύσκολοι και 
ανατρεπτικοί καιροί μας. Ενώνοντας δυνάμεις, ως πρόσωπα και ως κοινωνία, μπορούμε με σιγουριά και 
ασφάλεια να υπερβούμε τις πάσης φύσεως κρίσεις και αδιέξοδα», κατέληξε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και 
Σελίνου κ.Αμφιλόχιος, ευχόμενος όπως: «η επαινετή αυτή προσφορά του Ε.Ε.Σ. βρει και άλλους μιμητές».  

 


