
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Φλώρινα, 18 Ιανουαρίου 2023 

ΕΤΧΑΡΙΣΗΡΙΟ 

του Περιφερειακοφ Σμήματοσ Ε.Ε.. Φλώρινασ 

Σο Περιφερειακό Σμιμα Φλώρινασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ εκφράηει κερμότατεσ ευχαριςτίεσ 

προσ τουσ φορείσ, τισ επιχειριςεισ, τισ ςχολικζσ μονάδεσ και τουσ πολίτεσ, οι οποίοι ςυνζβαλαν με 

προκυμία, προκειμζνου να ενιςχυκοφν τα δζματα αγάπθσ που διανεμικθκαν ςε πολλζσ δεκάδεσ άπορεσ 

οικογζνειεσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του Νομοφ Φλώρινασ, τόςο κατά τθν περίοδο των Χριςτουγζννων, όςο  και 

μετά από αυτιν.  υγκεκριμζνα, ευχαριςτοφμε τουσ παρακάτω: 

 Σθν Κεντρικι Διοίκθςθ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ για τθν αποςτολι ςθμαντικισ ποςότθτασ 

τροφίμων από τθν Κεντρικι Αποκικθ ΕΕ (Ακινα).  

 Σον Αντιπεριφερειάρχθ Φλώρινασ κ. . Βόςδου, για τθ διάκεςθ τροφίμων 

 To Εμπορικό Επιμελθτιριο Φλώρινασ, για τθ διάκεςθ άφκονων νωπών φροφτων (μιλων). 

 Σα χολεία μασ: 2ο Δθμοτικό χολείο Αμυνταίου, 3ο ΓΕΛ Φλώρινασ, 2ο ΓΕΛ Φλώρινασ, 3ο Γυμνάςιο 

Φλώρινασ, ΔΕ Φλώρινασ και Γυμνάςιο Μελίτθσ, για τθν αυκόρμθτθ κινθτοποίθςθ μακθτών και 

εκπαιδευτικών, που ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτον εμπλουτιςμό των δεμάτων με πραγματικά χριςιμα 

είδθ. 

 Σθν επιχείρθςθ Α.Β. ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ, για τθ διάκεςθ δωροεπιταγών ςυνολικισ αξίασ 200€ 

 Σθν επιχείρθςθ ΜΑΟΤΣΗ, για τθ διάκεςθ προϊόντων αξίασ 150€. 

 Σθν επιχείρθςθ ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ Α.Ε., για τθ διάκεςθ δωροεπιταγών αξίασ 150€. 

 Σθν επιχείρθςθ ΚΡΗΣΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣ, για τθ διάκεςθ δωροεπιταγών αξίασ 120€. 

 Ιδιώτεσ ςυμπολίτεσ και μζλθ μασ που με ξεχωριςτι ευαιςκθςία και προκυμία εμπιςτεφονται το ζργο 

μασ, προφζροντασ πολλά είδθ διατροφισ (ακόμθ και νωπά προϊόντα και Χριςτουγεννιάτικα 

γλυκίςματα), κακώσ και είδθ ατομικισ υγιεινισ και κακαριότθτασ για τον εμπλουτιςμό των δεμάτων. 

Ζνα ιδιαίτερο ευχαριςτώ οφείλουμε ςτισ ακοφραςτεσ εκελόντριεσ του Ερυκροφ ταυροφ που, όπωσ πάντα, 

διακζτουν χρόνο και αγάπθ, για να οργανώςουν και να πραγματοποιιςουν τισ διανομζσ. 

Είμαςτε ευγνώμονεσ για τθν εμπιςτοςφνθ των ςυμπολιτών μασ και, παράλλθλα,  ευχόμαςτε να ζρκει 

θμζρα που κανζνασ άνκρωποσδενκα ζχει ανάγκθτθν ανκρωπιςτικι μασβοικεια  

Καλι χρονιά, με υγεία και πλθρότθτα! Η ανκρωπιά και θ αλλθλεγγφθ ασ κυριαρχοφν ςτισ καρδιζσ όλων 

μασ. 

*** 


