
 

 

Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 

ΔΔρράάσσεειιςς  σσυυλλλλοογγήήςς  κκααιι  δδιιααννοομμήήςς  ττρροοφφίίμμωωνν  σσεε  εευυάάλλωωττεεςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  

   

Δράσεις συλλογής και διανομής τροφίμων σε ευάλωτες οικογένειες της πόλης μας 
πραγματοποιεί και αυτήν την εβδομάδα το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Θεσσαλονίκης. 

Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκ των 
προγραμματισμένων διανομών σε 80 πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, που είναι 
καταγεγραμμένες στην Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος. 

Τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, που συλλέχθηκαν από το καλάθι του 
Ερυθρού Σταυρού στο σούπερ μάρκετ "AB Βασιλόπουλος", από τις προσφορές των 
σούπερ μάρκετ "LIDL" και "Σκαλβενίτης", από την προσφορά της εταιρίας UNILEVER-
Ελλαϊς, αλλά και πολιτών που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση βοήθειας, 
καταμετρήθηκαν, συσκευάστηκαν και ξεκίνησαν να διανέμονται, στοχεύοντας να 
καλύψουν υλικές ανάγκες ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. 

Κοινωνικοί Λειτουργοί, σε συνεργασία με τα στελέχη της Αποθήκης Υλικού και 25 
Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Τμήματος, υποστηρίζουν εδώ και τρεις εβδομάδες τις 
συνδυασμένες δράσεις για την υποδοχή και την αξιοποίηση των προσφορών. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας στους δωρητές και τους χορηγούς μας που για μια 
ακόμη φορά αποδεικνύουν την πίστη τους στις έννοιες του ανθρωπισμού και της 
ανιδιοτελούς προσφοράς, καθώς και στους εθελοντές μας και τους απλούς πολίτες, που 
όλα αυτά τα χρόνια πλαισιώνουν με τόσο ένθερμο ενδιαφέρον τις δράσεις μας.  

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται!  



ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  σσυυλλλλοογγήήςς  ττρροοφφίίμμωωνν  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηη  ΝΝοομμιικκήή  ΣΣχχοολλήή  ττοουυ  ΑΑΠΠΘΘ  

Συνεχίζεται το πρόγραμμα συλλογής 

τροφίμων σε συνεργασία με τη Νομική 

Σχολή του ΑΠΘ Θεσσαλονίκης.  

Κάθε χρόνο, την περίοδο των εορτών, 

συγκεντρώνουμε τρόφιμα για να τα 

διανείμουμε σε οικογένειες της πόλης μας 

που τα έχουν ανάγκη. 

Μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες, 

οικογένειες με άνεργα μέλη, οικογένειες με 

μέλη τους να αντιμετωπίζουν προβλήματα 

υγείας χρόνια ή έκτακτα, άστεγοι ή 

υποστεγαζόμενοι αποτελούν τους δέκτες 

της βοήθειας. 

Σε αυτήν μας την προσπάθεια άξιους 

συμπαραστάτες βρήκαμε και αυτήν την χρονιά τη μεγάλη κοινότητα του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το stand του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ("Καλάθι 

συλλογής τροφίμων") βρέθηκε στο φουαγιέ της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. (απέναντι από 

το Πρυτανείο) την Τρίτη 11, την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, από τις 

10:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. 

Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Αποθήκης 

Υλικού και τους Εθελοντές Κοινωνική Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Θεσσαλονίκης και περιελάμβανε τη συλλογή τροφίμων και την ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων που προσέρχονταν για να παραδώσουν την υλική βοήθεια. 

ΕΕννίίσσχχυυσσηη  σσεε  εείίδδηη  έέννδδυυσσηηςς  κκααιι  κκααιι  λλεευυκκάά  εείίδδηη  ττωωνν  ΔΔιικκαασσττιικκώώνν  ΦΦυυλλαακκώώνν  ΔΔιιααββααττώώνν  μμεε  ττηη  

ββοοήήθθεειιαα  ττωωνν  εεθθεελλοοννττώώνν  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρρόόννοοιιααςς  ΕΕ..ΕΕ..ΣΣ..  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  

 



Με υλική βοήθεια ενίσχυσε τις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης το 

Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.  

Η υλική βοήθεια, αποτελούμενη από είδη ένδυσης και λευκά είδη, ανταποκρίθηκε σε 

αίτημα της Κοινωνική Υπηρεσίας των Δικαστικών Φυλακών προς την Κοινωνική Υπηρεσία 

του Τμήματος. 

Σε συνεργασία με την Αποθήκη Υλικού, τα επαγγελματικά και εθελοντικά στελέχη της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Τμήματος  συνέλεξαν, συσκεύασαν και μετάφεραν τη βοήθεια 

την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στις Δικαστικές Φυλακές. 

Η υποδοχή της βοήθειας έγινε από την Κοινωνική Υπηρεσία των Δικαστικών Φυλακών, ενώ 

ο Διευθυντής ευχαρίστησε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την ανταπόκρισή του. 

Καθώς οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες η προσπάθεια θα συνεχιστεί. 

ΔΔρράάσσεειιςς  ΕΕθθεελλοοννττώώνν  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρρόόννοοιιααςς  ΕΕ..ΕΕ..ΣΣ..  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  

   

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, οι ομάδες "Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Εφήβων" και 
"Παιδιών Δημοτικού Σχολείου", τα παιδιά του "Παπαφείου" Ιδρύματος και παιδιά της 
ομάδας "ΟΑΕΔ-Λακκιάς", μαζί με τους συνοδούς τους Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, 
βρέθηκαν στο χώρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και πιο συγκεκριμένα στην Αίθουσα 
Εκπαίδευσης του Τμήματος, όπου τα επαγγελματικά στελέχη του Κέντρου Εμψύχωσης, 
Ενδυνάμωσης και Αναστοχασμού "ΆΘΥΡΜΑ" έδειξαν σε παιδιά και εθελοντές την 
κατασκευή τρισδιάστατων Χριστουγεννιάτικων  καρτών.  

Συνολικά τα 25 παιδιά και οι εθελοντές συνοδοί τους, μέσα σε μια όμορφη ατμόσφαιρα 
συνεργασίας και δημιουργικότητας, κατασκεύασαν Χριστουγεννιάτικες κάρτες, με σκοπό  
να σταλούν στους χορηγούς που υποστηρίζουν τις εθελοντικές μας ομάδες. 

Με την ολοκλήρωση της δράσης  τα παιδιά απόλαυσαν πρόχειρο  γεύμα με hot-dog και 
γλυκά που ετοίμασαν οι εθελοντές.   

 

 

 

Καλά Χριστούγεννα σε όλους! 


