
 
 

Τρίκαλα, 5 Ιανουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δραστηριότητες Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων κατά τη 
διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων 

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πιστό στις 
αρχές ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς, στάθηκε 
και αυτές τις Άγιες Μέρες αρωγό σε οικογένειες και ηλικιωμένους τους οποίους 
στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προσφέροντας υλική και ηθική 
συμπαράσταση. 

Ειδικότερα, μοναχικοί ηλικιωμένοι, που όλη τη χρονιά απολαμβάνουν τη φροντίδα 
των ακούραστων εθελοντριών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων έλαβαν και αυτές τις 
ημέρες βοήθεια, κυρίως με τη μορφή τροφίμων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης. 

Πολύτιμοι συμπαραστάτες στο έργο του Τμήματος ήταν η Αστυνομική Δ/νση 
Τρικάλων, που παρέδωσε σημαντική ποσότητα τροφίμων, παιχνιδιών και 
ιματισμού, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Τρικάλων, τα 
Εκπαιδευτήρια ΣΑΚΚΑ και ΑΘΗΝΑ, οι επιχειρήσεις ΑΦΟΙ ΜΑΤΗ, ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ΒΙΟΣΑΛ, 
ΚΕΔΑΠ Α.Ε., η γαλακτοβιομηχανία ΤΡΙΚΚΗ, τα super market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Α.Β 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, LIDL HELLAS και το κρεοπωλείο Γ. ΝΟΥΛΑ-Ο ΚΟΖΙΑΚΑΣ. 

 

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε επίσης η προσφορά τροφίμων για 75 οικογένειες από 
συμπολίτισσά μας, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της. 

Η Πρόεδρος, η Εκπαιδεύτρια και Εθελόντριες του Τμήματος την περίοδο των 
Χριστουγέννων επισκέφθηκαν μια σειρά από δομές φιλοξενίας και ξενώνες, 
προσφέροντας στιγμές γαλήνης και θαλπωρής σε συνανθρώπους μας που τόσο το 



έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα το κλιμάκιο του Τμήματος συμμετείχε σε εορταστικές 
εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα: 

- στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης & Σταγών, όπου έψαλε τα 
κάλαντα και προσέφερε δώρα και γλυκίσματα στους φιλοξενούμενους.  
- στον Ξενώνα ΨΥΧΑΡΓΩ-ΠΥΞΙΔΑ, όπου προσέφερε γλυκίσματα,  
- στη Δομή Σ.Υ.Δ. Άγιοι Ανάργυροι - Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο., 
- στο ΔΙΟΓΕΝΕΙΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΕΠΑΨΥ. Στο εν λόγω Οικοτροφείο παρατέθηκε 
επίσης γεύμα στους τροφίμους ενώ σημειώνεται ότι αυτό θα παρέχεται εφεξής σε 
σταθερή βάση. 
- στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου μοίρασε δώρα στους 
μικρούς ασθενείς μαζί με τον  Άγιο Βασίλη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τις εθελόντριες και το προσωπικό του 
Τμήματος, όπως επίσης και όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις που έμπρακτα 
ενισχύουν το ανθρωπιστικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 
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https://www.facebook.com/373962242766809/photos/pcb.549563121873386/549561041873594/?type=3
https://www.facebook.com/373962242766809/photos/pcb.549563121873386/549561041873594/?type=3

