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Κοζάνη, 21 Δεκεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κοζάνης 

Μνημόσυνο Ευεργετών και Εθελοντών Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κοζάνης 

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται μνημόσυνο για τους Ευεργέτες και Εθελοντές του Τμήματος. Το 

Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κοζάνης ξεκίνησε τη δράση του το 1939 και δεν λησμονεί τους Ιδρυτές και 

Ευεργέτες του, που έγραψαν τη δική τους ιστορία προσφοράς και αγάπης στον Ερυθρό Σταυρό και στην 

πόλη της Κοζάνης. Φέτος, λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το μνημόσυνο 

δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, με τη φυσική παρουσία και συμμετοχή του Π.Σ., των 

εθελοντών, μελών και φίλων του Ε.Ε.Σ. Όμως, τα ονόματα των κεκοιμημένων ευεργετών και εθελοντών 

μνημονεύθηκαν στη Θεία Λειτουργία και στο Μνημόσυνο που τελέσθηκε στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Αγ. 

Νικολάου Κοζάνης. Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι TOP μετέδωσε ζωντανά τη Θεία Λειτουργία και το 

Μνημόσυνο και έτσι όλοι είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν ζωντανά. 

Διανομή δεμάτων τροφίμων σε ευάλωτους οικονομικά πολίτες 

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, λόγω της πανδημίας που ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως την πόλη της Κοζάνης, η 

επιτροπή δεμάτων, μερίμνησε για τη διανομή τροφίμων και κρέατος, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας 

για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού. Η κα Μαμάτσιου Άννα και η κα Γκάγκαλη Κατερίνα, μέλη του 

Π.Σ., της επιτροπής δεμάτων και εθελόντριες του Τομέα Υγείας, οργάνωσαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία 

όλη τη διαδικασία για την επιλογή ατόμων και οικογενειών που έπρεπε να λάβουν βοήθεια καθώς και την 

παράδοση σε αυτούς, του βοηθήματος με τρόφιμα μακράς διαρκείας και κρέας. 

Καταλυτική στην παρούσα φάση, όπου υπήρχε αδυναμία συλλογής τροφίμων από τους εθελοντές του 

Τμήματος, ήταν η αποστολή τροφίμων από την Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ. Επίσης, πολύ βοηθητική ήταν η 

σταθερή και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δωρεά σε κρέας από το κρεοπωλείο «Χατζηζήση Ρούσα», για 

την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου του Τμήματος. 
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