
 

 

 
 

 

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

άμοσ, 8 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΤΧΑΡΙΣΗΡΙΟ 

από το Περιφερειακό Σμήμα Ε.Ε.. άμου  

Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. άμου και οι εκελοντζσ του, μετά τον καταςτροφικό ςειςμό των 7 

ρίχτερ, τθσ 30θσ Οκτωβρίου 2020 και ςε μια δφςκολθ περίοδο εξάπλωςθσ τθσ πανδθμίασ Covid-19,  

από τθν πρώτθ ςτιγμι ζδωςε το «παρών» με ανκρωπιςτικζσ υποςτθρικτικζσ δράςεισ, με κφριο 

μζλθμά τουσ τθν ενίςχυςθ όςων χριηουν βοικειασ από τον καταςτροφικό ςειςμό και ςτθρίηοντασ 

τισ ευάλωτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ τθσ άμου. Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. άμου ευχαριςτεί 

κερμά:  

 Σον πρόεδρο του Ε.Ε.., Dr. Αντώνιο Αυγερινό και τα μζλθ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ για τθν 

άμεςθ αποςτολι ανκρωπιςτικισ βοικειασ, με είδθ πρώτθσ ανάγκθσ και τρόφιμα κακώσ και 

ανκρώπινου εκελοντικοφ δυναμικοφ του Σομζα αμαρειτών, προσ ενίςχυςθ και ενδυνάμωςθ 

του Σμιματοσ, από το πρώτο κιόλασ 24ωρο. 

 Σο Διμο Ανατολικισ άμου για τθ διάκεςθ γραφικοφ-ζντυπου υλικοφ και αυτοκινιτων, για ζνα 

μινα, για τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του προςωπικοφ και των εκελοντών, τθν Κοινωνικι 

υπθρεςία και το Κοινωνικό παντοπωλείο για τθν ςυνεργαςία και τθ διάκεςθ ειδών πρώτθσ 

ανάγκθσ. 

 Σθν εταιρεία HONDOS CENTER για τθ διάκεςθ αντιςθπτικών και μαςκών ώςτε να υλοποιθκοφν 

δράςεισ ενθμζρωςθσ για τα μζτρα προςταςίασ κατά τθσ πανδθμίασ και τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα υγιεινισ ςε ςειςμόπλθκτουσ και παιδιά. 

 Σο εςτιατόριο «ΚΟΤΖΙΝΑ», Ι. ΒΟΤΡΛΙΩΣΗ-Ι.ΦΙΛΙΠΠΗ-Μ.ΨΑΡΡΑ Ο.Ε. για τθ διάκεςθ 

κακθμερινών γευμάτων ςτο πρόγραμμα ςίτιςθσ που διεκπεραιώνεται  από  εκελοντζσ του 

Σμιματοσ, ςε ευπακισ οικογζνειεσ. 

 Σο φλλογο αμίων Νζασ Τόρκθσ για τθν αποςτολι ανκρωπιςτικισ βοικειασ, χάρισ ςτθν οποία 

143 οικογζνειεσ ζλαβαν 840 δζματα μζςα από τισ «Διαδρομζσ Αγάπθσ», με τθ ςτιριξθ   

εκελοντών και μελών του Π.Σ.  ςτα περιςςότερα χωριά του νθςιοφ μασ. 

 Σθν εταιρία «Πθγι κοφφου κ ΙΑ Ε.Ε.», για τθ διάκεςθ χώρου προσ αποκικευςθ και 

δεματοποίθςθ τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ των «Διαδρομών Αγάπθσ». 

Με τθν προςφορά, αποδεικνφεται ζμπρακτα και προάγεται θ κοινωνικι αλλθλεγγφθ και θ 

ανκρωπιά. Παράλλθλα, κακίςταται δυνατό και ενδυναμώνεται το ανκρωπιςτικό ζργο, με απόλυτο 

ςεβαςμό ςτα ερυκροςταυρικά και ανκρώπινα ιδεώδθ. 

*** 


