
Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόγραμμα «Συλλογή και Διανομή Υλικής Βοήθειας - Δεκέμβριος 2019» από το 
Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 

Το πρόγραμμα συλλογής τροφίμων του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με αλυσίδες σούπερ μάρκετ, φορείς και σχολεία 
της πόλης, ιδιώτες δωρητές και απλούς πολίτες και 
περιλαμβάνει: 

- Συλλογή τροφίμων σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ της πόλης 
μας 

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την 
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, οι πελάτες των αλυσίδων 
σούπερ μάρκετ «ΑΒ Βασιλόπουλος» και «Μασούτης» γέμισαν 
τα καλάθια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε δύο κεντρικά υποκαταστήματα, κάτω από την 
διακριτική παρουσία και ευγενική παρότρυνση των εθελοντών, που υποστήριξαν τη δράση. Μια 
δράση, που θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, τόσο στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, όσο και από 
την αλυσίδα σούπερ μάρκετ «My Market». 

- Συλλογή τροφίμων και παιχνιδιών στο ΑΠΘ  

Από την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και για μία εβδομάδα, στο κτήριο της Κεντρικής Διοίκησης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα υπάρχει καλάθι συλλογής τροφίμων και ειδικό 
stand στελεχωμένο με εθελοντές, που θα προτρέπει διδακτικό προσωπικό και φοιτητές να 
συμβάλλουν στην υλική υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, θα ενημερώνει τους 
ενδιαφερόμενους για τα προγράμματα και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης. 

- Υποστήριξη στην προσπάθεια συλλογής τροφίμων από τις σχολικές μονάδες 

Επαγγελματικά και εθελοντικά στελέχη, τις πρώτες 15 ημέρες του Δεκεμβρίου, θα υποστηρίξουν με 
ομιλίες αλλά και με την φυσική τους παρουσία, τις προσπάθειες συλλογής τροφίμων στα σχολεία 
που επέλεξαν τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως αποδέκτη της σημαντικής αυτής προσπάθειας που 
κάνουν.  

- Αλληλογραφία και παρότρυνση σε ιδιώτες παραγωγούς και επιχειρηματίες  

Με βάση το αρχείο δωρητών της Υπηρεσίας Αποθήκης Υλικού, θα γίνει παρότρυνση των ιδιωτών 
δωρητών για προσφορά και συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

Στόχος μας, η υποστήριξη ατόμων και οικογενειών, που απευθύνονται στον Ερυθρό Σταυρό πριν 
από τις εορταστικές ήμερες, συμπληρώνοντας έτσι τις διανομές υλικής βοήθειας που ξεκίνησαν τον 
Ιανουάριο, συνεχίστηκαν τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο για να ολοκληρωθούν τον 
Δεκέμβριο του 2019. 

Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν και συνεχίζουν να μας βοηθούν, προσφέροντας την 
πολύτιμη στήριξή τους στην προσπάθειά μας να ευχηθούμε στους συνανθρώπους μας…  

…Καλά Χριστούγεννα! 


