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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συλλογή τροφίμων και φαρμάκων από το Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Σύρου 

Εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεκινήσει δυναμικά η συλλογή τροφίμων και φαρμάκων για 

τους πρόσφυγες και τα θύματα πολέμου στην Ουκρανία από το ΠεριφερειακόΤμήμα ΕΕΣ 

Σύρου, με την ανταπόκριση των πολιτών να είναι συγκινητική. 

Οι προμήθειες οι οποίες έχουν ξεκινήσει και συνεχίζουν να αποστέλλονται στην Κεντρική 

Αποθήκη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να προωθηθούν στην Ουκρανία είναι πάρα 

πολλές. Μέχρι στιγμής τα κιβώτια φτάνουν τα εξακόσια και συνεχίζουμε. 

Το Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Σύρου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά τους 

συμπολίτες του για την μεγάλη ευαισθησία τους και την πολύτιμη βοήθειά τους, τα 

Δημοτικά Σχολεία , τα Νηπιαγωγεία, τα Πειραματικά Σχολεία, τον Παιδικό Σταθμό- 

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο “ Η Παλάμη του Θεού “, τα Φαρμακεία του κ.Μάριου Ρούσσου,  

Λεονάρδου Ρούσσου και της Κυρίας Αρμακόλα, τους εξαίρετους Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεμόνων, τα παιδιά των Δημοτικών , Γυμνασίων 1ο , 2ο και 3ο και Λυκείων ΓΕΛ και 

ΕΠΑΛ , τις Δικαστικές Υπηρεσίες , την Εταιρεία της Κυρίας Τριανταφύλλου Αρετής και 

Μαυράκη Γιώργου AR.G Engeenering, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του νησιού μας 

καθώς και τους Εθελοντές του Περιφερειακού μας Τμήματος, οι οποίοι στάθηκαν πλάι μας 

όπως πάντα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης δεν είναι αρκετό για την Πρόεδρο της Ένωσης 

Γονέων Δήμου Σύρου Ερμούπολης Κυρία Φραγκίσκα Μηλιού για το συντονισμό και την 

τεράστια βοήθειά της.Θερμές ευχαριστίες στα Πρακτορεία  Μεταφορών   “ΓΑΔ “ και 

“ ΠΑΓΙΔΑΣ” για τις δωρεάν μεταφορές των αμέτρητων κιβωτίων αγάπης των συμπολιτών 



μας στο λαό της Ουκρανίας.Επίσης θερμές ευχαριστίες στο Σύλλογο Κρητών Σύρου για την 

παραχώρηση αίθουσάς του  για τη συλλογή και αποθήκευση των προς αποστολή δεμάτων. 

Η συλλογή τροφίμων και φαρμάκων θα συνεχιστεί, καθώς η ανταπόκριση είναι μεγάλη, 

στο Γραφείο του Περιφερειακού μας Τμήματος στην οδό Λεωτσάκου στην Ερμούπολη (στο 

στενό του Κορρέ) και θα παραμένει ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα 

από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 

*** 


