
 

 

 
 

 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Χανιά, 22 Δεκεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 Διανομή τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χανίων  

Το Περιφερειακό Τμήμα Χανίων ΕΕΣ και αυτά τα Χριστούγεννα, παρά τις δυσκολίες λόγω 
της κατάστασης καραντίνας που βιώνει η χώρα μας, μοιράζει  τρόφιμα σε 450 ευπαθείς 
οικογένειες της περιοχής που έχουν μεγάλη ανάγκη. Στους πολίτες που δεν μπορούν να 
μετακινηθούν, η διανομή των τροφίμων θα γίνει στα σπίτια τους. 

Στην προσπάθεια μας αυτή μας στήριξαν: ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο 
οποίος πάντα στηρίζοντας το έργο μας και απέστειλε μεγάλες ποσότητες τροφίμων 
(ζυμαρικά, αλεύρι, ζάχαρη, ηλιέλαιο, φακές, φασόλια, ρύζι, μακαρόνια), οι αδελφοί 
Γιώργος και Μανώλης Αντωνακάκης, ο ένας από τα Χανιά και ο άλλος από το εξωτερικό, 
μας δώρισαν τρόφιμα, οι φίλοι του Ερυθρού Σταυρού από Νορβηγία και Δανία που πάντα 

μας βοηθούν, το δημοτικό σχολείο Χρυσοπηγής Χανίων και συγκεκριμένα τα παιδιά της  
τάξης Α1 που ευαισθητοποιήθηκαν και συμπαραστάθηκαν στο έργο μας, οι Κυλινδρόμυλοι 
Κρήτης με τη σημαντική προσφορά τους σε αλεύρι, η Τράπεζα Χανίων με την προσφορά 
της σε  κρέας, τα super market ΣΥΝΚΑ με την προσφορά τους σε είδη τους, τα super 
market Χαλκιαδάκη με την προσφορά τους σε είδη τους, τα super market Σκλαβενίτης με 
την προσφορά τους σε είδη τους, η εταιρεία Γιαννενάκης ΑΕ με την προσφορά τους σε 
είδη τους, η εταιρεία Κορώνη με την προσφορά σε είδη τους, η πρόεδρος του Συλλόγου 
Κυρίων και Δεσποινίδων Κουντούρας «η πρόοδος» κα Λουράκη Κωνσταντίνα, που με τη 
βοήθεια του προέδρου πολιτικής προστασίας του Δήμου Καντάνου Σελίνου κο 
Σφακιανάκη Ευτύχη,  συγκέντρωσαν από τους παραγωγούς της Κουντούρας  κηπευτικά, οι 

ανώνυμοι συμπολίτες μας που πάντα μας βοηθούν στο έργο μας, καθώς και το προσωπικό 
και όλοι οι εθελοντές και των τριών σωμάτων μας (Νοσηλευτική, Κοινωνική Πρόνοια, 
Σαμαρείτες-Διασώστες-Ναυαγοσώστες) με τη βοήθεια που προσέφεραν στη 
δεματοποίηση και διανομή των τροφίμων. 

*** 


