
 

 

Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Δωρεά τροφίμων από την "ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas Α.Ε." 

Ποσότητες ειδών τροφίμων, ατομικής υγιεινής και καθαριότητας παρελήφθησαν την Τετάρτη 

28 Νοεμβρίου 2018, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 

χορηγικού προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της 

εταιρίας "ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas Α.Ε.".  

Σκοπός της συνεργασίας είναι η υποστήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, 

που στερούνται υλικά αγαθά και βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  

Στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της Αποθήκης Υλικού του Τμήματος παρέλαβαν τις 

ποσότητες των προϊόντων. Εθελοντικά και επαγγελματικά στελέχη βοήθησαν στην 

τακτοποίηση των ειδών, ώστε τις επόμενες ημέρες να δεματοποιηθούν και να ξεκινήσει η 

διανομή τους. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, που έχει την 

ευθύνη του προγράμματος, θα πραγματοποιήσει την διανομή τους σε ευάλωτες οικογένειες 

της πόλης μας, (πολύτεκνες, μονογονεϊκές κ.α.), τις οποίες έχει ήδη καταγράψει. 

Ευχαριστούμε την εταιρία "ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas Α.Ε." για την γενναία της χορηγία. Η 

προσφορά της στηρίζει την διαχρονική προσπάθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την 

ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. 



 

Συγκέντρωση τροφίμων από την Κοινωνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τα Σούπερ 
Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, προς όφελος των ευάλωτων συμπολιτών μας 

Κάθε χρόνο, την περίοδο των εορτών, συγκεντρώνουμε τρόφιμα με σκοπό τη διανομή τους 

σε οικογένειες της πόλης μας που τα έχουν ανάγκη. Μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες, 

οικογένειες με ανέργους ή με μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας χρόνια και 

έκτακτα, άστεγους ή υποστεγαζόμενους, αποτελούν τους δέκτες της βοήθειας. 

Σε αυτήν μας την προσπάθεια, άξιους συμπαραστάτες έχουμε και τα στελέχη της αλυσίδας 

Σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. 

Η δράση, που ξεκίνησε το προηγούμενο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και Δευτέρα 23, 24 

και 26 Νοεμβρίου αντίστοιχα, πρωί και απόγευμα, υποστηρίζεται από την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, που με τα επαγγελματικά και 

εθελοντικά στελέχη της ενημερώνουν επιτόπου τους πελάτες του καταστήματος και δέχονται 

στο ειδικό καλάθι τις προφορές των δωρητών.  

Η δράση θα συνεχιστεί για τις τρεις  επόμενες εβδομάδες, στις αντίστοιχες ημέρες και ώρες. 

Ευχαριστούμε την διεύθυνση του Σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος (Περιοχής ΙΚΕΑ) για την 

θετική ανταπόκριση τους αλλά και για την άριστη συνεργασία. 

Επίσης, ευχαριστούμε όλους τους πελάτες του καταστήματος που συνεισέφεραν στην 

ανακούφιση των συνανθρώπων μας. 

Έναρξη δράσεων εθελοντικών ομάδων Κοινωνικής Πρόνοιας - Ομάδα 

"Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Παιδιών Δημοτικού Σχολείου" 

Την έναρξη των δράσεών τους "εγκαινίασαν" την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, οι Εθελοντές 

Κοινωνικής Πρόνοιας που στελεχώνουν την ομάδα "Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Παιδιών 

Δημοτικού Σχολείου".  



Συνοδεύοντας δέκα παιδιά, επισκέφθηκαν το εμπορικό κέντρο "One Salonika Outlet Mall" και 

τον κινηματογράφο "Cineplexx One Salonika", όπου παρακολούθησαν την ταινία: "O 

Καρυοθραύστης και τα τέσσερα Βασίλεια". 

Μια διαδρομή που προμηνύεται άκρως ενδιαφέρουσα και γεμάτη διδακτικές εμπειρίες, 

ξεκίνησε και φέτος για παιδιά και εθελοντές και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου 2019. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις που θα προσφέρουν 

χορηγοί από την Κοινότητα. 

Στη δράση συμμετέχει η ομάδα των εθελοντών και τα παιδιά του "Κέντρου Παιδικής 

Μέριμνας "Ο Μελιτεύς" (από το Παπάφειο Ίδρυμα). 

Ευχαριστούμε θερμά τους υπεύθυνους των κινηματογράφων "Cineplexx One Salonika" για 

την χορηγία της δωρεάν εισόδου στους χώρους του. Η ενέργειά τους αναδεικνύει την πίστη 

τους σε αξίες, όπως ο ανθρωπισμός και ο εθελοντισμός, γεγονός που συγκίνησε και 

ικανοποίησε μικρούς και μεγάλους. 

Ο Ε.Ε.Σ. εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους δωρητές και χορηγούς, που 

διαχρονικά στηρίζουν τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις του, καθώς και τους 

εθελοντές του και τους απλούς πολίτες, που όλα αυτά τα χρόνια είναι αρωγοί στο 

ανθρωπιστικό του έργο πλαισιώνοντας με τόσο ένθερμο ενδιαφέρον τις δράσεις του. 

 

*** 


