
Δευτέρα,  7 Ιανουαρίου 2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : «Διανομή από το Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Άρτας 
150 δεμάτων σε ευάλωτες οικογένειες».

     

Το  Περιφερειακό  Τμήμα  Ε.Ε.Σ.  Άρτας,  συνεχίζοντας  την  προσπάθεια 
στήριξης  συμπολιτών  μας  που χρειάζονται  βοήθεια,  διένειμε,  κατά τις 
ημέρες  των  εορτών,  150  δέματα σε  ισάριθμες  οικογένειες  που  έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη.
Η  βοήθεια  αυτή  συγκεντρώθηκε  από  προσφορές  συμπολιτών  μας,  οι 
οποίοι  με  προθυμία  ανταποκρίθηκαν  σε  σχετική  έκκλησή  μας  και  με 
περίσσεια κοινωνική ευαισθησία συνεισέφεραν σε αυτή την προσπάθεια.

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά και τους ευχόμαστε ό, τι καλύτερο για τη 
νέα χρονιά.    
 Ευχαριστούμε ιδιαίτερα: 
1. Τα  Super Markets της  περιοχής  μας,  ΑΜΒΡΑΚΙΑ,  Α.Β 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  και  LIDL για  την  προσφορά  τους  σε  είδη 
τροφίμων.

2. Το  εργοστάσιο  της  εταιρίας  ΙΟΝ  για  την  προσφορά  του  σε  είδη 
παραγωγής του.

3. Τον  Πτηνοτροφικό  Συν/σμό  Άρτας  για  την  προσφορά  του  σε 
προϊόντα κοτόπουλου.

4. Τους  εργαζόμενους  στον  Πτηνοτροφικό  Συν/σμό  Άρτας  που 
συγκέντρωσαν και προσέφεραν τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια.

5. Τον  Αθλητικό  και  Πολιτιστικό  Σύλλογο  Άρτας  «ΛΕΩΝ»  που 
οργάνωσε σεμινάριο αυτοάμυνας, με συμβολική συμμετοχή 2 ευρώ 
κατ’ άτομο, διαθέτοντας τα έσοδα για τη συγκεκριμένη δράση.



6. Τα μέλη του Συνδέσμου Φιλάθλων του Παναθηναϊκού Άρτας που 
συγκέντρωσαν και προσέφεραν ρούχα και τρόφιμα.   

Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι οι ανάγκες των συνανθρώπων μας που 
χρειάζονται  βοήθεια  είναι  καθημερινές  και  δεν  περιορίζονται  μόνο  τις 
ημέρες  των  εορτών.  Γι΄  αυτό  το  λόγο,  η  προσπάθεια  του  Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού να στηρίζει τους συνανθρώπους μας είναι συνεχής.

Εκτός από τα τρόφιμα, που ούτως ή άλλως είναι καθημερινή ανάγκη, με 
τα  πρόσφατα  περιοριστικά  μέτρα  στον  τομέα  της  υγείας  όλο  και 
περισσότεροι συνάνθρωποί μας αδυνατούν να καλύψουν άμεσες ανάγκες 
τους και ζητούν βοήθεια προκειμένου να προμηθευτούν τα φάρμακά τους 
ή να πληρώσουν τη συμμετοχή τους.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρακαλεί όλους όσους ανταποκρίθηκαν 
στην πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση βοήθειας προς τους οικονομικά 
ασθενέστερους,   να  συνεχίσουν,  με  την  ίδια  θέρμη  που  επέδειξαν  τις 
ημέρες  των  εορτών,  να  συνεισφέρουν  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της  νέας 
χρονιάς. 


