
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Θεςςαλονίκθ, 22 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε. Ε.Σ. Θεςςαλονίκησ  

Δράςη ενεργητικήσ προςζγγιςησ αςτζγων (streetwork) 

Τθν Τετάρτθ, 21 Δεκεμβρίου 2022, το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Θεςςαλονίκθσ, ςε 

ςυνεργαςία με τθν P & G, πραγματοποίθςε άλλθ μια δράςθ, ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ ενεργθτικισ προςζγγιςθσ αςτζγων (streetwork), που αναπτφςςει τα 

τελευταία χρόνια, ςε μεγάλα αςτικά κζντρα (Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Πάτρα).  

Κατά τθ δράςθ Streework, μεικτά κλιμάκια του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, 

αποτελοφμενα από εκελοντζσ, επαγγελματίεσ Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ και οδθγό, 

διενζργθςαν διανομι υλικισ βοικειασ ςε άςτεγουσ ςυμπολίτεσ μασ. 

Ο Ε.Ε.Σ. εκφράηει τισ κερμζσ του ευχαριςτίεσ ςτθν εταιρεία P & G, για τθν τόςο ςθμαντικι 

βοικειά τθσ διαχρονικά, ςτο εςτιατόριο ΜΑΜΑΛΟΥΚΑ, για τθ χορθγία 50 μερίδων 

φαγθτοφ, αλλά και ςε όλουσ τουσ δωρθτζσ και χορθγοφσ, που ςυςτθματικά ςτθρίηουν τα 

προγράμματα, τισ υπθρεςίεσ και τισ δράςεισ του, κακώσ και τουσ εκελοντζσ του και τουσ 

απλοφσ πολίτεσ, που όλα αυτά τα χρόνια είναι αρωγοί ςτο ανκρωπιςτικό του ζργο και το 

πλαιςιώνουν με τόςο ζνκερμο ενδιαφζρον. 



Διανομή τροφίμων ςε ευπαθείσ ομάδεσ 

Διανομι υλικισ βοικειασ ςε 200 οικογζνειεσ και μεμονωμζνα άτομα, ζχει προγραμματίςει 

το Περιφερειακό Τμιμα του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ ςτθ Θεςςαλονίκθ. Η διανομι 

περιλαμβάνει καταγεγραμμζνεσ ευάλωτεσ οικογζνειεσ και μεμονωμζνα άτομα από τουσ 

κοινωνικοφσ λειτουργοφσ τθσ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ. Η διανομι, που ξεκίνθςε τθ Δευτζρα 

19 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιείται από 17 εκελοντζσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ και 

ολοκλθρώνεται τθν Τετάρτθ, 22 Δεκεμβρίου 2022, με τθ διανομι ςε άςτεγουσ 

ςυνανκρώπουσ μασ, ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ ενεργθτικισ προςζγγιςθσ αςτζγων 

(streetwork), ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν, με μεικτά κλιμάκια εκελοντών και 

επαγγελματιών και τα τρία ςώματα του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Θεςςαλονίκθσ. 

Θερμζσ ευχαριςτίεσ προσ όλουσ τουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ τουσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ 

που υποςτθρίηουν το ζργο του Τμιματοσ. Επίςθσ, κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτουσ διαχρονικοφσ 

δωρθτζσ και ςτουσ χορθγοφσ του Τμιματοσ για τθ ςυνεχι και ςυνεπι υποςτιριξθ. 

Καλά Χριστούγεννα! 

*** 


