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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χρυσούπολης επέστρεψε στην πρώτη γραμμή  
κοινωνικής προσφοράς 

Μετά από μια  περίοδο αδράνειας, το περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού  Ερυθρού Σταυρού Χρυσούπολης, 

ανασυντάχθηκε και επέστρεψε στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής προσφοράς του. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 

30 Δεκεμβρίου το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε διανομή τροφίμων σε περισσότερες από 50 οικογένειες, σε 

δημότες του Νέστου. 

Μια δράση που συνάδει με το σκοπό λειτουργίας του, για κοινωνική προσφορά και μάλιστα σε μια χρονική 

στιγμή που η χώρα δοκιμάζεται από μια πρωτόγνωρη πανδημία που έχει δημιουργήσει αλυσιδωτά 

προβλήματα στη κοινωνία. Σκοπός της,  η ανακούφιση συμπολιτών μας που στερούνται τα αναγκαία, ενόψει 

των εορτών. Στη δράση συμμετείχαν Εθελόντριες/ες, με πρωτοστάτες τις Εθελόντριες του Τομέα Υγείας και 

μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου του Τμήματος.  

Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις του να κάνει 

πράξη το σύνθημά του «Παντού στην Ανάγκη» υπό την καθοδήγηση του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου 

Αυγερινού, ο οποίος έχει προσφέρει σημαντική ηθική και υλική βοήθεια στο Τμήμα, και το Περιφερειακό 

Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χρυσούπολης τον ευχαριστεί θερμά γι’ αυτό. Η μικρή βοήθεια που μπόρεσε να προσφέρει στους 

συνανθρώπους μας ήταν για το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χρυσούπολης ο καλύτερος τρόπος εορτασμού της 

γέννησης του Θεανθρώπου. Στην δράση συμμετείχαν: Τα μέλη της νέας διοικούσας αρχής που αποτελείται από 

την Παρασκευή Παναγιωτίδου, Ευσταθία Κρυωνυφάκη και Χρήστο Παπαγεωργίου, όπως κι εκ μέρους του 

Δήμου Νέστου η Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χρυσούπολης κα Σμαρώ Σιμσιράκη. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χρυσούπολης ευχαριστεί θερμά του Χορηγούς 

Ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης της προσφοράς τους, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 

Χρυσούπολης ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέδραμαν στην επιτυχία της δράσης, προσφέροντας ΔΩΡΕΑΝ 

τα προϊόντα τους. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων και να είναι βέβαιοι ότι η προσφορά τους αναγνωρίζεται τόσο 

από τον Ε.Ε.Σ όσο και από τους συμπολίτες που ενισχύθηκαν. 

Με ανιδιοτέλεια, σεβασμό στο ιδεώδες και τις αξίες που πρεσβεύει και υπηρετεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 

το Περιφερειακό Τμήμα Χρυσούπολης θα βρίσκεται εφεξής στη πρώτη γραμμή κοινωνικής προσφοράς, με 

συνεχείς δράσεις κι ενημερωτικές ημερίδες. Μάλιστα, πολύ σύντομα με ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν την εν λόγω προσπάθεια, θα έχει τη δυνατότητα να 

ενημερώνει με κάθε λεπτομέρεια.  
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