
 
          Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διένειμε τρόφιμα ενισχύοντας εκατοντάδες 

ευάλωτες ελληνικές οικογένειες της Θεσσαλονίκης μέσω της Υπηρεσίας 

Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διένειμε 

μέσω της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου 2017 

μεγάλες ποσότητες τροφίμων σε περισσότερες από 350 καταγεγραμμένες 

ελληνικές οικογένειες της Θεσσαλονίκης. 

Οι ωφελούμενοι είχαν ειδοποιηθεί και προσήλθαν στο κτίριο του Ε.Ε.Σ. στο Λιμάνι, 

από όπου παρέλαβαν δέματα με τρόφιμα μακράς διάρκειας, καθώς και ποσότητες 

νωπού κρέατος, που διέθεσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να τους 

ενισχύσει για τη θερινή περίοδο.  

Πρόκειται για μονογονεϊκές και πολυμελείς οικογένειες, άνεργους, άπορους, 

άστεγους συνανθρώπους μας και νοικοκυριά που έχουν πληγεί από την οικονομική 

κρίση, τα οποία έχουν διαπιστώσει και καταγράψει οι κοινωνικοί λειτουργοί της 

Υπηρεσίας και τα στηρίζουν συστηματικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε όλη τη 

διάρκεια του έτους. Στη διανομή συμμετείχαν δεκάδες Εθελοντές και των τριών 

Σωμάτων (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών Διασωστών). 

«Είμαστε ικανοποιημένοι, διότι η διαδικασία της διανομής διεξήχθη ομαλά χωρίς 

συνωστισμό και με σεβασμό στην προσωπικότητα των ωφελούμενων» επεσήμανε ο 

πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης κ. Επαμεινώνδας Μολυβάς. «Τους 



τελευταίους μήνες καταφέραμε να συγκεντρώσουμε από δωρεές έναν τόνο 

τροφίμων στις αποθήκες μας και με χαρά διανείμαμε σήμερα τα απαραίτητα στους 

ευάλωτους συμπολίτες μας. Μέσω της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας τους 

συμπαραστεκόμαστε υλικά και ηθικά όλη τη διάρκεια του έτους τους και σήμερα 

δώσαμε το μήνυμα ότι δεν είναι μόνοι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν» 

διευκρίνισε ο κ. Μολυβάς. «Ωστόσο, καθώς οι ανάγκες αυξάνονται απευθύνουμε 

έκκληση σε όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και τις επιχειρήσεις να 

προσφέρουν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους τρόφιμα μακράς διάρκειας για 

να μην λείψουν τα απαραίτητα από το τραπέζι των αδύναμων πληθυσμιακών 

ομάδων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ 

Θεσσαλονίκης. 

 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στήριξε την περασμένη χρονιά με τρόφιμα  από τις 

αποθήκες του περισσότερες από 1.400 μονογονεϊκές  και 1.050 πολυμελείς 

οικογένειες σε όλη τη χώρα. 

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν τρόφιμα μπορούν να προσέρχονται στο κτίριο του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην οδό Κουντουριώτου 10, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες, από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 531535-6.  

*** 


