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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Επίσκεψη στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα Θηβών 

  
Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, το 
Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Λιβαδειάς βρέθηκε στις 
γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα Θηβών, προσφέροντας ιματισμό και είδη ατομικής 
υγιεινής.  

Με αυτή την επίσκεψη οι Εθελοντές προσπάθησαν να προσφέρουν μια ζεστή αγκαλιά, 
αλλά και να μεταδώσουν την αγάπη και τη θετική τους ενέργεια.  

Παράλληλα, έλαβε χώρα μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση με τον Διευθυντή του 
καταστήματος κράτησης κ. Μακρή και με τις κοινωνικές λειτουργούς κ.κ. Λέντα και 
Πολυτάρχου, παρουσία της Γενικής Γραμματέως του Τμήματος κ. Μπίνιου.  

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η διερεύνηση νέων δυνατοτήτων ώστε η παρεχόμενη 
βοήθεια να είναι πιο αποτελεσματική για την ευαίσθητη αυτή κοινωνική ομάδα 
ανθρώπων, προκειμένου να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Ο κ. Μακρής ξενάγησε το κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ. στους χώρους του καταστήματος (στο 
σχολείο, στα ιατρεία κλπ.), όπου διαπιστώθηκε η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται 
καθημερινά ώστε να διατηρείται ο χώρος σε άριστη κατάσταση. Από την πλευρά τους, τα 
στελέχη και οι Εθελοντές του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς υποσχέθηκαν να 
πραγματοποιήσουν στο άμεσο μέλλον ανάλογη επίσκεψη προσφέροντας κάθε δυνατή 
βοήθεια.  

 

 

 



Στήριξη απόρων οικογενειών τις μέρες του Πάσχα 

Εκτός της καθημερινής παροχής 
βοήθειας σε τρόφιμα και ιματισμό, το 
Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς, 
τις ημέρες των εορτών του Πάσχα, 
συγκέντρωσε επιπλέον βοήθεια σε 
τρόφιμα, ιματισμό και παιχνίδια, την 
οποία και διένειμε σε 35 άπορες 
οικογένειες της κοινότητας. 

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του 
κόσμου που συνέδραμε σ’ αυτή την 

προσπάθεια, παρά τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε, δείχνοντας έμπρακτα την 
στήριξη και την πίστη του στο έργο του Τμήματος. 

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δράσης, το Τμήμα ευχαριστεί θερμά όλους όσους 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και ιδιαίτερα τον Διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς, τους 
γονείς και τους μαθητές του 2ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς. 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στους Εθελοντές μας, που αποτελούν το 
θεμέλιο και την ψυχή του ανθρωπιστικού μας έργου, στους συμπολίτες μας και όλα τα 
τοπικά ΜΜΕ που στέκονται αρωγοί σε κάθε μας προσπάθεια για την ανακούφιση των 
οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. 

Επιπλέον δράσεις 

- Στις 2 Απριλίου 2017, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς συμμετείχε και βοήθησε 
στον καθαρισμό των χώρων γύρω από το Δημοτικό Στάδιο. Συνολικά μαζεύτηκαν από 
τους Εθελοντές 80 κιλά ανακυκλώσιμα απορρίμματα. 

- Τον Ιανουάριο, σε μια ιδιαίτερη ζεστή εκδήλωση του Σωματείου «Εστία Μητέρα», 
τιμήθηκε για την προσφορά και το έργο της η Γενική Γραμματέας του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς κ. Αγγελική Μπίνιου. Για να διαβάσετε το σχετικό δημοσίευμα 
του Orchomenos-Press, πιέστε εδώ. 

 
 

 

 
 

http://orchomenos-press.blogspot.gr/2017/01/2017_16.html

