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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
σμμεηοτή ζε Εκδηλώζεις Καλοκαιριού 2010 

   
Μεηά ηε δηνξγάλωζε ηεο εηήζηαο ζπλεζηίαζεο κε αθνξκή ηελ  14ε Ινπλίνπ ωο Παγκόζμια 
Ημέρα Εθελονηή Αιμοδόηη πνπ έιαβε ρώξα κε επηηπρία θαη παξνπζία πιήζνπο κειώλ θαη 

επηζήκωλ εθπξνζώπωλ θνξέωλ ζην θνζκηθό θέληξν «ΡΟΔΙΝΙ» ην άββαην 19 Ινπλίνπ 2010 θαη 
ώξα 20:30 – 23:30 κε ηελ επγεληθή ρνξεγία ηνπ Δήμοσ Ροδίων, ν .Ε.Α. Ρόδνπ εληόο ηνπ 
Απγνύζηνπ 2010 ζπκκεηείρε θαη ζηηο αθόινπζεο εθδειώζεηο πξνβάινληαο ζζελαξά θαη κε δήιν 
ηελ πνιύηηκε ηδέα ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο: 
 

 Γηνξηή κειηνύ & ζνύκαο ζηα ηάλλα κε πεξίπηεξν πνπ καο παξείρε ν Πνιηηηζηηθόο 

ύιινγνο ηάλλωλ, 

 Επίζεκε ηειεηή βξάβεπζεο Δωδεθαλεζίωλ θνηηεηώλ από ηνλ Σνκέα Εζεινληηζκνύ θαη 

Κνηλωληθήο Αιιπιεγγύεο ηεο Ν.Α. Δωδεθαλήζνπ ζηελ νπνία βξαβεύζεθαλ κεηαμύ άιιωλ 

θαη θνηηεηέο - κέιε ηνπ ζπιιόγνπ καο, 

 Εηήζηα Έθζεζε Κξεκαζηήο κε εηδηθό ρώξν πνπ καο παξείρε ε ππεύζπλε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ 

Οξγαληζκνύ Δήκνπ Κξεκαζηήο. 

Σν Δ.. ηνπ πιιόγνπ επραξηζηεί ζεξκά ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν ηαλλώλ γηα ηελ επγεληθή ηνπο 

παξαρώξεζε πεξηπηέξνπ, ηνλ Σνκέα Εζεινληηζκνύ & Κνηλωληθήο Αιιπιεγγήο ηεο Ν.Α. Δωδ/ζνπ 

θαη πξνζωπηθά ηελ ππεύζπλε ηνπ ηνκέα θα Δέζπνηλα Μνπηάθε θαζώο θαη ηνλ Πνιηηηζηηθό 

Οξγαληζκό Δήκνπ Κξεκαζηήο θαη ηδηαίηεξα ηελ θα Φιώξα Πειεθάλνπ γηα ηελ πξόζπκε θαη 

επγεληθή ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ύιινγό καο θαζώο θαη όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ γηα ηελ επηηπρή 

απηή ζπκκεηνρή καο θαη θέηνο θαζώο θαη όινπο όζνπο καο ηίκεζαλ κε ηελ επγεληθή ηνπο 

παξνπζία δίλνληαο ην παξόλ ζε ηέηνηεο εθδειώζεηο πνπ πξνωζνύλ ηελ ηδέα ηνπ εζεινληηζκνύ 

θαη ηδηαίηεξα ηνπ επαίζζεηνπ ρώξνπ ηεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο. 

Επίζεο αλαθνηλώλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ .Ε.Α. Ρόδνπ ζηελ 8
ε
 Εηήζηα Παλειιήληα 

Λακπαδεδνδξνκία ηεο Π.Ο..Ε.Α.. Ωο εκεξνκελία ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ε 12
ε
 επηεκβξίνπ 

2010 κε ππεύζπλν ην κέινο ηνπ Δ.. θ. Φηιήκνλα Νηθνιάνπ. 
 

Σν Δ.. 
 

ΡΟΔΟ, 16/8/2010 
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