
 

 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κίςςαμοσ, 14 Ιουνίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Συγκζντρωςη τροφίμων και ειδών πρώτησ ανάγκησ από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κιςςάμου 

Από τθν πρώτθ ςτιγμι του ξεςπάςματοσ του Ουκρανικοφ Πολζμου, ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ, μζλοσ 
του μεγαλφτερου ανκρωπιςτικοφ κινιματοσ, δεν πιρε κζςθ, αλλά ανζλαβε δράςθ, με ςτόχο πάντα τθν 
ανακοφφιςθ του ανκρώπινου πόνου και των ανκρωπιςτικών ηθτθμάτων τα οποία προκφπτουν ςτισ 
εμπόλεμεσ ηώνεσ. Με άμεςεσ πρωτοβουλίεσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ του Οργανιςμοφ, και του αεικίνθτου 
Προζδρου, Dr. Αντώνιου Αυγερινοφ,  5 μεγάλεσ αποςτολζσ με είδθ πρώτθσ ανάγκθσ, υγειονομικό υλικό, 
υεννιτριεσ , τρόφιμα μακράσ διάρκειασ κ.α., ζχουν παραδοκεί και διανεμθκεί από τον αδελφό Εκνικό 
φλλογο (Ουκρανικό Ερυκρό ταυρό), ςτουσ πλζον ευάλωτουσ πολίτεσ (άμαχο πλθκυςμό), ενώ ζνα μεγάλο 
χρθματικό ποςό ζχει ιδθ αξιοποιθκεί για αγορά ςτοχευμζνων υλικών, βάςθ των αναγκών ςτθν περιοχι. 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι δυο από τισ Αποςτολζσ τισ οποίεσ οργάνωςε ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ 
παραδόκθκαν μζςα ςτθν εμπόλεμθ ηώνθ, ςτθν Οδθςςό, με τον ιδιαίτερο ςυμβολιςμό που απορρζει, λόγω 
του Ελλθνικοφ ςτοιχείου που βρίςκεται ςτθν περιοχι. Επιπλζον, θ Κινθτι Μονάδα Τγείασ, του Ελλθνικοφ 
Ερυκροφ ταυροφ βρίςκεται από τθν πρώτθ ςτιγμι ςτα ςφνορα με τθν Ρουμανία, βοθκώντασ και 
προςφζροντασ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ ςτον μετακινοφμενο πλθκυςμό.  

Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Κιςςάμου, από τθν πρώτθ ςτιγμι ςυγκεντρώνει υγειονομικό υλικό, είδθ 
πρώτθσ ανάγκθσ κ.α, με ςκοπό τθν αποςτολι του ςτισ Κεντρικζσ Αποκικεσ του Οργανιςμοφ, και από εκεί 
απ’ ευκείασ ςτον Ουκρανοφσ ςυνανκρώπουσ μασ. Ήδθ μια αποςτολι ζχει παραδοκεί, ενώ το επόμενο 
διάςτθμα προγραμματίηεται και θ επόμενθ.  

Θερμζσ ευχαριςτίεσ ςτθν Ιερά Μθτρόπολθ Κιςςάμου και ελίνου και ιδιαίτερα τον εβαςμιότατο 
Μθτροπολίτθ  Κιςςάμου Και ελίνου, και Πρόεδρο του Περιφερειακοφ Σμιματοσ, κ. Αμφιλόχιο. Σθ 
Διευκφντρια του Κζντρου Τγείασ Κιςςάμου και Αντιπρόεδρο του Σμιματοσ Κιςςάμου, κα Νικολακάκθ. Σον 
Πρόεδρο του Εκελοντικοφ υνδζςμου "Φίλοι του Ανουςάκειου Ιδρφματοσ " κ. Κατάκθ Παντελι. Σουσ 
μακθτζσ, γονείσ, εκπαιδευτικοφσ, και τθν Διευκφντρια του 1ου Δθμοτικοφ χολείου Κιςςάμου, κα 
Μαηοκοπάκθ Μαρία. Σουσ μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοφσ του 15ου Δθμοτικοφ χολείου Χανίων και του 
Δθμοτικοφ χολείου Κολυμβαρίου. Σουσ εργαηόμενουσ ςτα οφπερ Μάρκετ υν.Κα Κιςςάμου και 
Κολυμβαρίου. Σθν Μεταφορικι Δαρατςιανόσ, και ιδιαίτερα τθν Ζλενα και τον Χαράλαμπο Δαρατςιανό. Σισ 
εκελόντριεσ νοςθλεφτριεσ και τουσ εκελοντζσ αμαρείτεσ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Κιςάμου. 
Σζλοσ, τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ, οι οποίοι ςτο κάλεςμα μασ, αποκρίκθκαν ςυγκινθτικά , αποδεικνφοντασ 
για ακόμα μια φορά, τθν φιλαλλθλία και ευαιςκθςία τουσ προσ οποιονδιποτε, οπουδιποτε υπάρχει 
ανάγκθ. 
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