
 

 

 
 

 

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

Διδυμότειχο, 11 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Διδυμοτείχου 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Διδυμοτείχου, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς 
τον συνάνθρωπο, τις ημέρες των Χριστουγέννων, καθώς και όλο το μήνα Ιανουάριο, διένειμε τα 
απαραίτητα υλικά αγαθά, για την καθημερινή διαβίωση, σε 160 οικονομικά αδύναμες οικογένειες στις 
περιοχές των Δήμων Διδυμοτείχου και Σουφλίου. 

Η συγκεκριμένη κοινωνική δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε 
με απόλυτη επιτυχία διότι η εθελοντική προσφορά είναι έμφυτη αξία στη συνείδηση της Ελληνικής 
κοινωνίας και ο ρόλος του εθελοντή είναι ριζωμένος στη συνείδηση των ανθρώπων που γνωρίζουν ότι το 
πραγματικό κίνητρο βρίσκεται στο αίσθημα ικανοποίησης που απορρέει από την προσφορά προς τον 
συνάνθρωπο. 

Ο Πρόεδρος, το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι Εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Διδυμοτείχου, αισθάνονται την ανάγκη να απευθύνουν θερμές ευχαριστίες:  

Στην Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο, Dr. Αντώνιο 
Αυγερινό για την αποστολή τροφίμων, στη Διεύθυνση του σουπερ μάρκετ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» για τις 
δωροεπιταγές, στη Διεύθυνση του Διαγνωστικού Κέντρου «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για το χρηματικό ποσό, στον 
Αθλητικό Σύλλογο Ελληνοχωρίου για την προσφορά υλικών αγαθών, στο κρεοπωλείο Αθ. Παν. Γκιουγκής 
Ο.Ε. για τη δωρεά προϊόντων του, στο κρεοπωλείο  Αφοί Μούτλια και υιοί Α.Ε. για τη δωρεά προϊόντων 
του, στο κρεοπωλείο Βλασακούδης Παναγιώτης για τη δωρεά προϊόντων του, στο κρεοπωλείο Δελήμπεης 
Δημήτριος για τη δωρεά προϊόντων του, στην κρεαταγορά  Δελιντζής Χρήστος και ΣΙΑ Ο.Ε.  για τη δωρεά 
προϊόντων του, στο κρεοπωλείο «Το Χασαπάκι» Καπουλούς Παναγιώτης για τη δωρεά προϊόντων του, στο 
κρεοπωλείο Κισσούδης Γεώργιος για τη δωρεά προϊόντων του, στο κρεοπωλείο Μιχαηλίδης Νικόλαος για 
τη δωρεά προϊόντων του, στο κρεοπωλείο Παπαλεξανδρής Παύλος για τη δωρεά προϊόντων του, στο 
κρεοπωλείο Τιακας Α. Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.  για τη δωρεά προϊόντων του, στο κρεοπωλείο Τσακιράκης Δημήτριος 
για τη δωρεά προϊόντων του και σε όλες τις τοπικές επιχειρήσεις τροφίμων που βοήθησαν με πληθώρα 
προϊόντων. 

Τέλος, να ευχαριστήσουμε την νέα Πρόεδρο της Κοινότητας Διδυμοτείχου, κ. Καραγιάννη Ευαγγελία, καθώς 
και τους Προέδρους των κοινοτήτων των Δήμων Διδυμοτείχου και Σουφλίου για τη βοήθειά τους στη 
δεματοποίηση και διανομή των τροφίμων. 

*** 


