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Διδυμότειχο, 21 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: "Δράσεις Ιανουαρίου Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Διδυμοτείχου"
- Το Περιφερειακό Τμήμα Διδυμοτείχου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συγκέντρωσε και διένειμε
τρόφιμα, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του νέου έτους, σε οικονομικά αδύναμες
οικογένειες και αναξιοπαθούντα άτομα. Η παραπάνω ανθρωπιστική δράση έγινε με τη συνδρομή των
Σούπερ Μάρκετ Διδυμοτείχου και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, αλλά και ιδιαίτερα της ΧVI M/K Mεραρχίας Πεζικού.
- Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και κάθε επισημότητα στο
ξενοδοχείο «ΠΛΩΤΙΝΗ» Διδυμοτείχου η τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Τμήματος. Την
πίτα ευλόγησε ο Αιδεσιμολογιώτατος π. Νικόλαος Καρπαθάκης, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης,
(συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Τοπαλούδη Ιωάννη και Εμμανουηλίδη Δημήτριο), ο
Συνταγματάρχης κ. Γουργούλης Αθανάσιος, ως εκπρόσωπος του Στρατηγού Διοικητού της ΧVI M/K
Mεραρχίας Πεζκού, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ.
Χρήστος Τερτσούδης, η Δημοτική Σύμβουλος και Αρχηγός της Αντιπολίτευσης του Δήμου κα
Καραφεϊζη Βάγια, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τολίδης Χρήστος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων
Ελληνοχωρίου και Ελαφοχωρίου, ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διδυμοτείχου
Επιπυραγός κ. Κώστας Γκατζιούδης, ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου
Διδυμοτείχου κ. Κώστας Βαφειάδης, Διευθυντές Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Διδυμοτείχου, Πρόεδροι και Μέλη Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων της πόλης, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, Μέλη, Εθελοντές, Υποψήφιοι Εθελοντές του υπό ίδρυση
Σώματος Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας και φίλοι του Ε.Ε.Σ. Διδυμοτείχου, με σύσσωμο και ένστολο
το Σώμα Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Τμήματος, και με επικεφαλής τον Αρχηγό του
και Γενικό Γραμματέα του Τμήματος κ. Χριστόδουλο Τερζούδη.

Στη φωτογραφία τα δύο γειτονικά Τμήματα Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας του Ε.Ε.Σ., με μέλη των ΔΣ και Σαμαρείτες
Διασώστες, συνεργαζόμενα και έτοιμα για κοινές δράσεις στον Έβρο και στη Θράκη

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης και το γειτονικό Τμήμα της Ορεστιάδας του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, ο Αντιπρόεδρος κ. Νικολαΐδης με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Αρχηγός του
Σώματος Σαμαρειτών-Διασωστών, με τρεις Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας.

Στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Βασίλειος Καραφεΐζης, ο οποίος
αναφέρθηκε εν συντομία στις κύριες δραστηριότητες του Ε.Ε.Σ. Διδυμοτείχου

Στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Βασίλειος
Καραφεΐζης, ο οποίος αφού πρώτα ευχήθηκε καλή χρονιά και ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους
για την παρουσία τους, αναφέρθηκε εν συντομία στις κύριες δραστηριότητες του Τμήματος, όπως η
μετεγκατάσταση του Γραφείου του Τμήματος στο παλιό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, η
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ.
Διδυμοτείχου, στους οποίους (αλλά και σε όλους γενικά τους Εθελοντές του Ε.Ε.Σ.) είναι αφιερωμένο
το Ημερολόγιο 2018 του Τμήματος. Μάλιστα ο ίδιος επισήμανε για τους Σαμαρείτες Διασώστες ότι
«είναι έτοιμοι να αναλάβουν επιχειρησιακή αποστολή, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, να
ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους».
Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου, «που μας ενίσχυσε οικονομικά για τον
εξοπλισμό του Σώματος Σαμαρειτών - Διασωστών και θα μας ενισχύσει επίσης για τη συντήρηση και
ανακαίνιση του κτιρίου του παλιού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, όπου και εγκατασταθήκαμε από τις
28 Νοεμβρίου 2017». Επίσης ευχαρίστησε τον Στρατηγό Διοικητή της ΧVIM/K Μεραρχίας Πεζικού για
τη χορήγηση είκοσι πλήρων δεμάτων με τρόφιμα, τα οποία και διανεμήθηκαν σε ισάριθμες πτωχές
οικογένειες.

Η αίθουσα του Ξενοδοχείου «Πλωτίνη», όπου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας με τα μέλη, τους εθελοντές και τους
φίλους του Ε.Ε.Σ. Διδυμοτείχου

Στο τέλος της ομιλίας του ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο υπό ίδρυση Σώμα των Εθελοντών Κοινωνικής
Πρόνοιας του Τμήματος ανακοινώνοντας ότι μέχρι τώρα
έχουν δηλώσει συμμετοχή 15 Υποψήφιοι Εθελοντές, των
οποίων η εκπαίδευση προγραμματίζεται να γίνει σύντομα
στο Διδυμότειχο.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό
ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου και ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Τερτσούδης Χρήστος, οι οποίοι ευχήθηκαν το Τμήμα του
Ε.Ε.Σ. Διδυμοτείχου να έχει ανοδική πορεία και να
εκπληρώσει όλους τους στόχους που έχει θέσει. Μάλιστα ο κ.
Δήμαρχος έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Πρόεδρο, τον
Γενικό Γραμματέα, τα Μέλη του Δ.Σ. και σε όλους γενικά τους
Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Διδυμοτείχου για το συνολικό έργο
τους.
Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε ειδική αναφορά σε όλους
τους χορηγούς (μόνιμους και περιστασιακούς) που βοηθούν
οικονομικά το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Διδυμοτείχου. Αξίζει να
σημειωθεί η στήριξη που προσφέρουν οι ίδιοι, όπως και τα
Ο Αρχηγός του Σώματος Σαμαρειτών –
απλά Μέλη, οι Εθελοντές και οι φίλοι (που αγοράζουν έστω Διασωστών και Γενικός Γραμματέας του ΕΕΣ
μια πρόσκληση ή το Ημερολόγιο του Τμήματος), η οποία είναι Διδυμοτείχου κ. Χριστόδουλος Τερζούδης ενώ
ομιλεί για το Σώμα, τον εξοπλισμό και τις
εξαιρετικά σημαντική για την ομαλή λειτουργία του
αποστολές των Σαμαρειτών Διασωστών
Τμήματος.

