
 

 

Ορεστιάδα, 9 Φεβρουαρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας για τον μήνα Δεκέμβριο 
2016 

 4 Δεκεμβρίου 2016 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας και ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος 
«ΡΗΣΟΣ» συνδιοργάνωσαν κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων τη 
δράση αλληλεγγύης «Ποδηλατικός Γύρος Ορεστιάδας», στην κεντρική πλατεία της 
πόλης. Σημαντικός αριθμός πολιτών συμμετείχε στην ποδηλατοδρομία 
προσφέροντας τρόφιμα και λοιπά αγαθά. 

Δείτε σχετικό βίντεο από τη δράση, πιέζοντας εδώ. 

 5-9 Δεκεμβρίου 2016 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π/θμιας 
Εκπ/σης, η Β’ ΕΛΜΕ Έβρου και η Ένωση Γονέων συνδιοργάνωσαν την Εβδομάδα 
Αλληλεγγύης με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων και λοιπών αγαθών για 
συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Για τη συγκεκριμένη δράση 
ενημερώθηκαν οι μαθητές και οι γονείς με σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε 
στις τάξεις του σχολείου. Η ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα ήταν άμεση και 
γενναιόδωρη. Η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε επίσης ένα ερέθισμα και μια 
ευκαιρία για προβληματισμό των παιδιών στις έννοιες της αλληλοβοήθειας, της 
αλληλεγγύης και της προσφοράς. Τα αγαθά μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στα 
κεντρικά γραφεία του Τμήματος, όπου καταμετρήθηκαν και ταξινομήθηκαν ανά 
είδος.  

Η παραπάνω βοήθεια που συγκεντρώθηκε από τις δύο αυτές δράσεις, καθώς και 
από μεμονωμένες δωρεές συμπολιτών μας, διανεμήθηκε από την Κοινωνική 

https://www.youtube.com/watch?v=LeZ4XxMs5C0&feature=youtu.be


Υπηρεσία του Τμήματος σε 125 ευάλωτες οικογένειες (περίπου 360 άτομα) της 
περιοχής του Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας. Ο αριθμός των ωφελουμένων θα 
αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι πολίτες της Ορεστιάδας συνεχίζουν 
αδιάκοπα να ενισχύουν το Τμήμα με τρόφιμα και άλλα είδη.  

 19-31 Δεκεμβρίου 2016 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας συμμετείχε σε "σπιτάκι" στην πλατεία 
της Ορεστιάδας, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων "Αγγέλων Φως" της πόλης. 
Εθελοντές ενημέρωναν τους ενδιαφερόμενους για τις δράσεις του Τμήματος, 
διένεμαν ενημερωτικά φυλλάδια και συνέλεγαν δωρεές για οικονομική ενίσχυση. 
Παρά το τσουχτερό κρύο των ημερών, οι εθελοντές μας ήταν εκεί, υπηρετώντας 
πιστά τα ιδεώδη του Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα υπήρχε διαθέσιμο και πλήρες 
φαρμακείο για υγειονομική κάλυψη οποιουδήποτε περιστατικού παρουσιαζόταν.  

 

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την συμμετοχή σας και την έμπρακτη στήριξή 
σας !!! 

 

 


