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Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην διευθύντρια του 2ου δημοτικού σχολείου κυρία Π.
ΧΑΛΟΥΛΟΥ, στο Σύλλογο διδασκόντων, στους Γονείς και τα Παιδιά του σχολείου που
βοήθησαν και βοηθούν στην συλλογή τροφίμων και ρουχισμού τα οποία και διαθέτουμε
δωρεάν σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η συγκινητική και αξιέπαινη προσφορά
τους θα συνεχισθεί όλη την σχολική περίοδο.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ... τον Νίκο Ραπανάκη ιδιοκτήτη του κρεοπωλείου επί της ΠΕΟΑΚ για την
γενναιόδωρη προσφορά του στην τιμή χοιρινού κρέατος και πουλερικών προς τα μέλη και
τους φίλους του Ε.Ε.Σ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ που διαρκεί μέχρι και την 31 Ιανουαρίου 2013.
Είναι μια κίνηση ανθρωπιάς και αγάπης προς τους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας
μέσω του τμήματός μας που μέχρι σήμερα εξυπηρέτησε πλέον των 350 μελών μας.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος ο Ε.Ε.Σ Αγίων Θεοδώρων μετά από προσπάθειες του
Προέδρου μας
Σ. Καβαλλάρη, προσέφερε δέματα αγάπης με διάφορα τρόφιμα καθώς και ειδικά
κουπόνια για ΔΩΡΕΑΝ παροχή κρέατος η πουλερικών, Συνολικά σε 80 οικογένειες.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τα Μέλη του ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων, τοπικά καταστήματα τροφίμων,
εταιρείες τροφίμων του Λουτρακίου, φίλους και μέλη του Ε.Ε.Σ, το κρεοπωλείο
ΡΑΠΑΝΑΚΗ και άλλα τοπικά καταστήματα για την ευγενική προσφορά τους στο κάλεσμά
μας να βοηθήσουμε όσους γνωρίζαμε ότι αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα
διαβίωσης.
Μετά από διάβημα του προέδρου μας στην διοίκηση της αλυσίδας τροφίμων ΓΑΛΑΞΙΑΣ,
καταφέραμε να τοποθετήσουμε καρότσι του Ε.Ε.Σ στο τοπικό παράρτημά της επί της
ΠΕΟΑΚ.
Τα τρόφιμα που συγκεντρώνονται από την γενναιοδωρία και μεγαλοψυχία των
συνανθρώπων μας, τα διαθέτουμε σε τοπικές οικογένειες που έχουν άμεση ανάγκη.
ΓΙ ΑΥΤΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ βοήθησε το θεάρεστο έργο με
την προσφορά ενός πακέτου μακαρόνια, ένα κουτί γάλα, μία ζάχαρι η ότι άλλο εσύ νομίζεις
ότι είναι χρήσιμο για αυτούς που υποφέρουν.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
ΣΑΣ.
ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ
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ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ,ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ, ΝΑ ΑΠΑΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ - Ε.Ε.Σ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
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