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Δελτίο Τύπου 
 
 
Αγαπητοιί φιίλοι, 

 

Στην προσπαί θειαί  μας μεταί  την μακραί  απουσιία του συλλοίγου αποί  την κοινωνιία και τον κλαί δο μας εν γείνει να 

συμμεριστουί με την κοινωνικηί  αναί γκη που είχει προκυί ψει λοίγω της κριίσης που μαστιίζει ολοί κληρη την ελληνικηί  

κοινωνιία, αλλαί  μερικαί  στρωί ματα περισσοί τερο, ξεκινηί σαμε μιία προσπαί θεια προσφοραί ς προς το κοινωνικοί  

συί νολο. Προγραμματιίσαμε με τη βοηί θεια του Δημαί ρχου Νείας Ιωνιίας, και την πραγματικαί  σημαντικηί  μεσολαί βηση 

του κ. Μπουζιωί τη Γεωργιίου, μιία ημείρα παροχηί ς δωρεαί ν ελείγχου αμετρωπιωί ν και γαλιωί ν οραί σεως για τους 

αποί ρους του Δηί μου Ιωνιίας, στις 23 Μαρτιίου 2016 στις εγκατασταί σεις του Δηί μου. 

Η προσπαί θειαί  μας είχει προγραμματιστειί να επαναληφθειί στις 10 Απριλιίου 2016 στο Δηί μο Πετρουί πολης που 

ανταποκριίθηκε στο καί λεσμαί  μας. 

Συζηταί με ηί δη με αρκετουί ς δηί μους, κοί ντρα σε λογικείς που δεν κοσμουί ν τον κλαί δο μας, εφοί σον το επιθυμουί ν να 

προσφείρουμε αφιλοκερδωί ς τοί σο δωρεαί ν εξείταση αλλαί  και δωρεαί ν παροχηί  γυαλιωί ν σε οί λους τους αποί ρους που 

υποστηριίζονται αποί  την κοινωνικηί  υπηρεσιία του εκαί στοτε Δηί μου, πολλείς φορείς τοί σο σε σιίτιση οί σο και σε 

στείγαση. 

Οφειίλουμε να ευχαριστηί σουμε τους χορηγουί ς μας για την αφιλοκερδηί  τους συμμετοχηί  στη δαπαί νη κατασκευηί ς 

γυαλιωί ν για τους αποί ρους που θα χρειαστουί ν γυαλιαί  και ζητάμε από τους συναδέλφους που το επιθυμούν να 

επιδειίξουν το ανθρωί πινο προί σωποί  τους και να συνδραί μουν με οί ,τι μείσο είχουν και επιθυμουί ν στις προσπαί θειείς 

μας. 

Η πιίστη μας στην ανθρωπιαί  ως βαί ση παί νω στην οποιία χτιίζονται οί λα τα αί λλα παραμείνει βαθειαί , ελπιίζουμε στη 

συνδρομηί  σας. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 

Στείλιος Τσικαλαί ς 

 

  


