
                         

Άρτα , 24  Ιανουαρίου 2017       

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Ευχαριστήριο μήνυμα του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Άρτας προς την 

τοπική κοινωνία 

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Άρτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ευχαριστεί όλους 

τους συμπολίτες, τους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίοι με 

περίσσεια κοινωνική ευαισθησία ενίσχυσαν τις γιορτές την προσπάθεια του 

Τμήματος να σταθεί αρωγός στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας και να 

τους προσφέρει δέματα βοήθειας σαν έμπρακτη υλοποίηση του βαθύτερου 

νήματος της αγάπης των Άγιων αυτών ημερών. 

     Ιδιαίτερα εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για τη βοήθειά τους: 

1. Στον Δήμο Αρταίων, για την άμεση βοήθειά του με 5 δωροεπιταγές για 

αγορές από Super Market της περιοχής μας και την έμμεση μέσω της 

στήριξης της εκδήλωσης Xmas family run του Συλλόγου Δρομέων Άρτας. 

2. Τον Σύλλογο Δρομέων Άρτας, που προσέφερε ως βοήθεια στο Τμήμα όλα τα 

έσοδα από την εκδήλωση Xmas family run που πραγματοποιήθηκε τη 

δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων με πολλή επιτυχία. 

3. Τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο ΣΚΟΥΦΑΣ, το Παράρτημα Άρτας του 

Λυκείου Ελληνίδων, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας, τη Νομαρχιακή Επιτροπή 

της Νέας Δημοκρατίας και τον Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ Ηπείρου, οι 

οποίοι συγκέντρωσαν και μας προσέφεραν σημαντική ποσότητα τροφίμων. 

4. Τα Super Markets ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και Α/Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ που μας διέθεσαν 

τρόφιμα και δωροεπιταγές αξίας 100 ευρώ το καθένα. 

5. Τα Super Markets ΑΓΓΕΛΗΣ Α.Ε. που μας προσέφεραν σημαντική ποσότητα 

σε βρεφικές πάνες και το τοπικό εργοστάσιο της βιομηχανίας ΙΟΝ A.E. που 

μας προσέφερε 2 κουτιά με γλυκίσματα. 



Με τη δική τους βοήθεια καθώς και τη βοήθεια σημαντικού αριθμού 

συμπολιτών μας διανεμήθηκαν 220 μεγάλα δέματα σε αντίστοιχες οικογένειες 

υπερκαλύπτοντας τον επιθυμητό αριθμό των 180-200 οικογενειών που ήταν ο 

αρχικός στόχος. 

Το Τμήμα μας, νοιώθοντας απόλυτη ικανοποίηση για τα πλούσια αποθέματα 

κοινωνικής αλληλεγγύης που διαθέτει η τοπική μας κοινωνία, δηλώνει για άλλη 

μια φορά προς όλους ότι, πιστό στις αρχές και την αποστολή του Ερυθρού 

Σταυρού, και με απόλυτο σεβασμό και στην παραμικρή βοήθεια που του 

προσφέρεται, θα συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις να στηρίζει κάθε 

συνάνθρωπο μας που έχει ανάγκη βοήθειας, γιατί αυτό θεωρεί ως ύψιστο 

καθήκον για μια πραγματικά ανθρώπινη κοινωνία.  

 


