
Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2020 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Στους υποστηρικτές της δράσης συλλογής τροφίμων του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πειραιά 

Στον απόηχο της εορταστικής περιόδου των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα θέλαμε 

να απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 

εκείνους που συνέβαλαν όλες αυτές τις ημέρες 

ώστε οι 385 άνθρωποι που στηρίζει το Τμήμα μας 

και ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, να 

βιώσουν πιο ανθρώπινα και εορταστικά την 

κατάνυξη των ημερών. 

Συγκεκριμένα, τα Σάββατα 7 & 14 Δεκεμβρίου 

2019 κινητοποιήθηκαν 35 εθελοντές του 

Τμήματός μας σε δράσεις συλλογής τροφίμων σε 

καταστήματα της αλυσίδας Super Market 

Σκλαβενίτης, όπου οι πελάτες προσέφεραν, από  το υστέρημά τους, τρόφιμα, στα ειδικά καλάθια 

που υπήρχαν για το σκοπό αυτό. Επιπρόσθετα, η Διοίκησή του μας προσέφερε δωροεπιταγή άξιας 

100€. 

Την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, σπουδαστές και καθηγητές του ΙΕΚ Όμηρος στον Πειραιά 

παρέδωσαν σε εθελοντές και σε μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Τμήματος ποσότητα 

τροφίμων και παιχνιδιών. Η άμεση ανταπόκριση και η προθυμία με την οποία αγκάλιασαν το 

αίτημά μας, δείχνει την ευαισθησία τους προς τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν αλλά και 

την εκτίμηση που τρέφουν προς το έργο μας. 

Συνεχίζοντας την άψογη συνεργασία με την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Τμήματός μας, το 

Ίδρυμα Ιωάννη και Αντωνίου Αγγελικούση προσέφερε τρόφιμα αξίας 1.960€, προκειμένου να 

δοθούν σε οικογένειες παιδιών που υποστηρίζονται και συμμετέχουν στα προγράμματα της 

Υπηρεσίας. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα Αγγελικούση μας πρόσφερε σνακ για τα 

παιδιά της ενισχυτικής διδασκαλίας αξίας 570€. 

Τέλος, όλες αυτές τις κυρίες που προσέφεραν στοχευμένη βοήθεια καλύπτοντας με προσωπική 

δαπάνη τα είδη που είχαμε σε έλλειψη, αλλά και εκείνες που έκαναν τον κόπο να περάσουν από το 

Τμήμα και να μας δώσουν την προσφορά τους.  

Οι δικαιούχοι παρελάμβαναν τις τσάντες αγάπης από τις εγκαταστάσεις του Τμήματος, με τη 

βοήθεια των εθελοντών, κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών τους από την κοινωνική μας 

λειτουργό. 

Χωρίς την πολύτιμη συνδρομή όλων των προαναφερθέντων θα ήταν αδύνατο να επιτελέσουμε το 

έργο μας. Νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη και ευχόμαστε σε όλους υγεία και ευτυχία. 

*** 


