
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Καρδίτςα, 18 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 Συνεργαςία του Δήμου Σοφάδων με το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καρδίτςασ 

Η  καλι ςυνεργαςία που υπάρχει μεταξφ του Διμου Σοφάδων και του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ – Τμ.  
Καρδίτςασ,  επιβεβαιϊκθκε,  για ακόμθ μια φορά, ςτθ ςυνάντθςθ του Δθμάρχου,  κ. Θάνου Σκάρλου με τθ 
νεοεκλεγείςα  Πρόεδρο,  κα Κατερίνα Νταλντάνθ.  

Στθ ςυνάντθςθ που πραγματοποιικθκε, το πρωί τθσ Τετάρτθσ, ςτο Δθμαρχείο Σοφάδων, παρουςία και του 
υπαλλιλου του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καρδίτςασ, κ. Θεόδωρου Κουτςϊνα, παρουςιάςτθκε θ 
κοινωνικι πολιτικι του Διμου και αποφαςίςτθκε να διαμορφωκεί ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ Διμου 
Σοφάδων και Περιφερειακοφ Τμ. Ε.Ε.Σ. Καρδίτςασ.  

Μάλιςτα, αποφαςίςτθκε κατά  το επόμενο διάςτθμα να ςυνδιοργανωκεί με το Τμιμα Ε.Ε.Σ.  Καρδίτςασ  και 
τθ Γ.Γ. Πολιτικισ Προςταςίασ,  εκδιλωςθ ςτθν  πόλθ των Σοφάδων, που αφορά  τον τομζα τθσ πρόλθψθσ και 
τθσ αντιμετϊπιςθσ υγειονομικϊν  ηθτθμάτων. 

Ο κ. Σκάρλοσ εξζφραςε τθ μεγάλθ εκτίμθςθ του για το ςθμαντικό ανκρωπιςτικό ζργο που επιτελεί το Τμιμα 
τθσ Καρδίτςασ, ενϊ ζκανε αναφορά ςτο ικοσ και το κφροσ των ςτελεχϊν του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 
Σταυροφ, επιςθμαίνοντασ πωσ θ ςυνεργαςία ςθκϊνει μια ανκρϊπινθ αςπίδα αλλθλεγγφθσ. 

Ο Διμαρχοσ Σοφάδων τόνιςε επίςθσ: «Το Τμιμα Καρδίτςασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ είναι 
ςυνυφαςμζνο με τον τόπο μασ κακϊσ θ διάρκεια και το ζργο  του ακόμθ και υπό  δφςκολεσ ςυνκικεσ, ζχουν 
κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ του κόςμου. Η ολόπλευρθ ςτιριξι μασ, ςτο ζργο του είναι διαχρονικι και 
αυτονόθτθ». 

Από τθν πλευρά τθσ θ Πρόεδροσ, κα Κατερίνα Νταλντάνθ, ςθμείωςε: «Επιςκεφτικαμε το Διμαρχο Σοφάδων, 
κ. Σκάρλο, προκειμζνου να τον ενθμερϊςουμε για τουσ ςκοποφσ και τισ δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμ. Ε.Ε.Σ. 
Καρδίτςασ. Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ είναι ο μεγαλφτεροσ ανκρωπιςτικόσ οργανιςμόσ ςτθν Ελλάδα, με 
ςφνκετο ζργο, που βαςίηεται ςτθν εκελοντικι δράςθ και τθν άμεςθ ανταπόκριςθ των πολιτϊν. Από το 1877 
ζωσ ςιμερα ςυνεχίηει αδιάκοπα να επιτελεί το ανκρωπιςτικό του ζργο ςε ςυνεργαςία με άλλουσ κεςμικοφσ 
φορείσ, κρατικοφσ και μθ. Με βακιά ανκρωπιςτικά ιδανικά και με αίςκθμα ευκφνθσ, ο Ε.Ε.Σ. ιταν και είναι 
παρϊν τόςο ςε εκνικό, όςο και διεκνζσ  επίπεδο πάντα με ςτόχο τον άνκρωπο και πάντα με ςεβαςμό ςτα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα και το Διεκνζσ Ανκρωπιςτικό Δίκαιο. Η αγαςτι ςυνεργαςία και θ πρόκεςθ υλοποίθςθσ  
δράςεων από κοινοφ με το Διμαρχο, κ. Θάνο Σκάρλο και το Διμο Σοφάδων  είναι απόρροια κοινϊν αρχϊν, 
κζςεων και αντιλιψεων, ςε κζματα ανκρωπιςμοφ, αλλθλεγγφθσ, κοινωνικισ ςυνοχισ και εκελοντικισ 
προςφοράσ ςτον ςυνάνκρωπο που βρίςκεται ςε ανάγκθ». 
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