
 

Λιβαδειά, 11 Ιανουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς" 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς συνεχίζοντας σταθερά την υλοποίηση του 
εθελοντικού του έργου σε μία εποχή αυξημένων κοινωνικών αναγκών, την περίοδο των 
Χριστουγέννων πραγματοποίησε τις εξής δράσεις: 

Στις 30 Δεκεμβρίου 2017, προσέφερε γλυκίσματα στα οικοτροφεία Λιβαδειάς ΕΠΑΨΗ και 
ΕΚΕΨΥΕ ενώ για 7η συνεχή χρονιά συμμετείχε στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του 
Δήμου Λεβαδέων.  

Συγκεκριμένα, στην κεντρική πλατεία της πόλης, στις 29 Δεκεμβρίου 2017, υπήρχε 
περίπτερο του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς, όπου οι πολίτες ενημερώνονταν για το πολύτιμο 
ανθρωπιστικό έργο του Ερυθρού Σταυρού και παράλληλα δώριζαν παιχνίδια, τρόφιμα κ.α. 
προκειμένου να βοηθηθούν οι πάσχοντες συνάνθρωποί μας. 

Οι Εθελοντές του Τμήματος ήταν παρόντες καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και 
προσφέροντάς τους το δικό τους γλύκισμα γι' αυτές τις Άγιες Ημέρες. Με τον τρόπο αυτό 
δόθηκε ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης. 

Ευχαριστούμε όλους τους συμπολίτες μας για το βροντερό τους παρόν, καθώς με την 
παρουσία τους κατάφεραν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα ζεστή και 
συγκινητική όπως αρμόζει σ’ αυτές τις γιορτινές μέρες. 

Τέλος, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς τίμησε και φέτος τις ανώτερες αξίες της 
αλληλεγγύης, της φιλαλληλίας και της αφιλοκερδούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, 
συγκεντρώνοντας τρόφιμα, παιχνίδια και ιματισμό. 

Παρόλο που το Τμήμα παρέχει καθημερινά τρόφιμα και ιματισμό στους συνανθρώπους μας 
κατάφερε να συγκεντρώσει επιπλέον τρόφιμα προκειμένου να γεμίσει το γιορτινό τραπέζι 
40 άπορων οικογενειών της περιοχής. 

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου που συνέδραμε σ’ αυτή την προσπάθεια, 
παρά τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη και την 
πίστη του στο έργο του Τμήματος. 

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δράσης μας ευχαριστούμε θερμά όλους όσους 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και συγκεκριμένα: τις εταιρείες ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., την 
εταιρεία Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.ΒΕ, κρουασάν Πέτρου, τον Διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς, τους 
γονείς και μαθητές του 9ου και 13ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς, του 2ου και 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Λιβαδειάς, του 3ου Γυμνασίου Λιβαδειάς του 1ου Λυκείου Λιβαδειάς, του ΕΠΑΛ 
Λιβαδειάς, καθώς επίσης τα αθλητικά σωματεία Α.Κ.Ο.Λ., ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, 
ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΑΥΡΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ και ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.  

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Εθελοντές μας που αποτελούν το θεμέλιο και την ψυχή του 
ανθρωπιστικού μας έργου, ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας και όλα τα τοπικά ΜΜΕ που 
στέκονται αρωγοί σε κάθε μας προσπάθεια για την ανακούφιση των οικονομικά και 
κοινωνικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. 

Ευχόμαστε ο Καινούργιος Χρόνος να είναι γεμάτος με υγεία, ευημερία και 
δημιουργικότητα. 


