
 
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στηρίζει τη μεγαλειώδη συναυλία του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων για τους 
άπορους συνανθρώπους μας 

 
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στηρίζει τη μεγαλειώδη συναυλία αλληλεγγύης,  που 
διοργανώνει  το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και ο ΣΚΑΪ, την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 στις 
21:00, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, με σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων για την 
ενίσχυση ευάλωτων συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. 

Περισσότεροι από 70 Σαμαρείτες Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα 
καλύψουν υγειονομικά και διασωστικά το μεγάλο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού, 
του οποίου θα ηγηθεί ο Διονύσης Σαββόπουλος. Μαζί του θα συναντηθούν επί σκηνής 
12 μεγάλοι καλλιτέχνες για να ερμηνεύσουν τραγούδια δικά του καθώς και άλλων 
συνθετών (Τσιτσάνη, Σουγιούλ, Ζαμπέτα κ.α.) στοχεύοντας να κάνουν πράξη το μήνυμα 
της φιλαλληλίας, ενότητας και αλληλεγγύης, ώστε με όχημα τον πολιτισμό να 
συγκεντρωθούν όσοι περισσότεροι τόνοι τροφίμων που θα ανακουφίσουν τις ανάγκες 
αδύναμων πληθυσμιακών ομάδων. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός εξέφρασε την 
αμέριστη συμπαράστασή του «στη τεράστια και ευγενική προσπάθεια του ΣΚΑΪ και του 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, με τους οποίους είμαστε συνοδοιπόροι σε πολλές 
ανθρωπιστικές δράσεις». Ο κ. Αυγερινός επισήμανε ότι «έχουμε ενεργοποιήσει τις 
ομάδες των εθελοντών μας και καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού να αγκαλιάσουν με τη συμμετοχή τους το τεράστιο καλλιτεχνικό-
ανθρωπιστικό γεγονός, ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες 
ποσότητες τροφίμων για τους συνανθρώπους μας. Η ενότητα και η ανθρώπινη 
αλληλεγγύη είναι το μεγαλύτερο δείγμα πολιτισμού της κοινωνίας μας». 

Όσοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία θα προμηθευτούν εισιτήριο στη συμβολική τιμή 
των 6 ευρώ, ενώ θα στηρίξουν την αγορά τροφίμων με το ποσό που επιθυμούν. Τα 
τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στον Φιλανθρωπικό Οργανισμό 
«Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Αθηναίων και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 

 


