
 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κιλκίσ, 27 Ιανουαρίου 2021 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ, από τθν ίδρυςθ του εδϊ και 140 χρόνια, παραμζνει διαχρονικά αφοςιωμζνοσ ςτθν 
ανακοφφιςθ του πόνου των ςυνανκρϊπων μασ με κινθτιριο δφναμθ τουσ εθελοντέσ του. Η εκελοντικι αλλθλζγγυα 
προςφορά βρίςκεται ςτο κεμζλιο τθσ δράςθσ του κινιματοσ και ιταν ανζκακεν θ βάςθ τθσ φπαρξθσ και τθσ 
δραςτθριότθτασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ. Οι Εκελοντζσ προςφζρουν το χρόνο, τθν ενζργεια, τισ γνϊςεισ 
και πάνω από όλα τθν αγάπθ τουσ προσ τουσ πάςχοντεσ ςυνανκρϊπουσ, κάνοντασ κακθμερινά πράξθ τα 
Ερυκροςταυρικά ιδεϊδθ. Η άρτια εκπαίδευςθ, θ εξειδίκευςθ, θ ανάλθψθ πρωτοβουλίασ, θ αμερόλθπτθ κατανόθςθ 
και θ ανιδιοτζλεια είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά που διαμορφϊνουν το προφίλ του ςφγχρονου εκελοντι.  
Παρόλα αυτά, θ ολοκλιρωςθ του ζργου του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ δεν κα ιταν εφικτι αν δεν ςυνζδραμαν οι 
ανϊνυμοι και επϊνυμοι πολίτεσ, που θκικά αλλά κυρίωσ υλικά ςυνειςφζρουν με κάκε τρόπο. Πιο ςυγκεκριμζνα, για 
τθν ςυνειςφορά τουσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ διανομισ τροφίμων ςε 350 οικογζνειεσ, τισ θμζρεσ των Χριςτουγζννων, 
που διεξιγαγε το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ, απευκφνονται κερμζσ ευχαριςτίεσ: 

 Στον Πρόεδρο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ Dr. Αντϊνιο Αυγερινό ο οποίοσ απζςτειλε, από τθν Κεντρικι 

Αποκικθ Ε.Ε.Σ., μεγάλθ ποςότθτα τροφίμων.  

 Στθν «Level Anatomic» εμπορία ανατομικϊν υποδθμάτων, για τθ δωρεά τουσ ςε 2.500 ανατομικά υποδιματα.  

 Στθ Βιομθχανία μανιταριϊν «Κεχαγιάσ» για τθ δωρεά 1.000€. 

 Στθν «Kleemann Hellas» καταςκευαςτικι εταιρία ανελκυςτιρων ςτθ ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου, για τισ δωροκάρτεσ 

αξίασ 800€. 

 Στον Βουλευτι Ν. Κιλκίσ κ. Γεϊργιο Φραγγίδθ για τθ δωρεά 600€. 

 Στον κ. Παςχάλθ Αποςτολίδθ, «Nutripe Hellas» για τθ δωρεά 500€.  

 Στον κ. Γεϊργιο Ζϊτο, «Balkan Electric» Τεχνικι Εταιρεία για τθ δωρεά 500€.  

 Στον κ. Αθδονόπουλο Χάρθ, Αντιδιμαρχο Κοινωνικισ Πολιτικισ του Διμου Θεςςαλονίκθσ για τθ δωρεά του ςε 

μεγάλθ ποςότθτα τροφίμων.  

 Στθ Διεφκυνςθ του ςοφπερ μάρκετ «Σκλαβενίτθσ» για τισ δωροεπιταγζσ αξίασ 150€. 

 Στον κ. Σταυρό Χειμωνίδθ, ςοφπερ μάρκετ «Γαλαξίασ» για τθ δωρεά του ςε τρόφιμα. 

 Στθ βιομθχανία τροφίμων «Torre» για τθ δωρεά τθσ ςε μεγάλθ ποςότθτα κατεψυγμζνων τροφίμων και 

γαλακτοκομικϊν ειδϊν. 

 Στθ Διεφκυνςθ του ςοφπερ μάρκετ «Μαςοφτθσ» για τθ δωρεά ςε είδθ κακαριότθτασ. 

 Στθν βιομθχανία ηυμαρικϊν «Eurimac» ςτθ ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου για τθ δωρεά ςε μεγάλθ ποςότθτα ηυμαρικϊν.  

 Στθ βιομθχανία ςοκολατοειδϊν  «Φαίδων» για τθ δωρεά τθσ ςε γλυκίςματα.  

 Στθ Βουλευτι κ. Ειρινθ Αγακοποφλου για τθ δωρεά τθσ ςε τρόφιμα.  

 Στον κ. Αναςτάςιο Πετροπάκθ, Γαλλικό, για τθ δωρεά του ςε νωπά κοτόπουλα. 

 Στθν κ. Μαρία Σίπελ για τθ δωρεά τθσ ςε ελαιόλαδο. 

 Στθν κ. Αναςταςία Κιουρτςίδου για τθ δωρεά τθσ ςε τρόφιμα.  

 Σε όλα τα μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου του Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ για τθ δωρεά τουσ ςε τρόφιμα.  

Η εκελοντικι προςφορά είναι ζμφυτθ αξία ςτθ ςυνείδθςθ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ και ο ρόλοσ του εκελοντι είναι 

ριηωμζνοσ ςτθ ςυνείδθςθ των ανκρϊπων που γνωρίηουν ότι το πραγματικό κίνθτρο βρίςκεται ςτο αίςκθμα 

ικανοποίθςθσ που απορρζει από τθν προςφορά προσ τον ςυνάνκρωπο. Όλοι οι Ερυκροςταυρίτεσ, είναι ςτακερά 

προςανατολιςμζνοι ςτο ανκρωπιςτικό ζργο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ και κα είναι πάντοτε παρόντεσ, όςο 

υπάρχουν άνθρωποι.  

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με υγεία, δημιουργία, ειρήνη και αλληλεγγφη. 
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