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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ  

Η AHEPA ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟ.Δ.Ε.Π. ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ 

ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ 

 

Τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής για 300 αδύναμες οικονομικά οικογένειες, 

παρέδωσε σήμερα στην ΚΟ.Δ.Ε.Π. εν όψει των Χριστουγέννων αντιπροσωπεία 

της «AHEPA Piraeus Chapter Themistoklis».    

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει 

αναπτυχθεί ανάμεσα στον Δήμο Πειραιά και στην AHEPA Πειραιά για τη 

στήριξη των οικονομικά αδύναμων οικογενειών της πόλης μας, καθώς και για 

άλλες συνέργειες κοινωνικού σκοπού.  

Στην παράδοση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πειραιά κ.  Γιάννης Μώραλης, ο 

Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κ.  Γιάννης Βοϊδονικόλας, ο Αντιδήμαρχος Προσόδων 

και Εμπορίου κ. Γρηγόρης Καψοκόλης, η Αντιδήμαρχος Δηµοτικής Αστυνοµίας 

κα Κυριακή Μπουρδάκου, ο Πρόεδρος της «AHEPA Piraeus Chapter 

Themistoklis» κ. Διονύσιος Πολίτης, καθώς και μέλη του Δ.Σ. της AHEPA.   
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Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε: 

«Θέλω να ευχαριστήσω την AHEPA Πειραιά για την προσφορά της  αυτή προς 

τον Δήμο Πειραιά και για τη γενικότερη συνεργασία που έχουμε τα τελευταία 

δύο χρόνια. Οι συνεργασίες πάντα φέρνουν θετικά αποτελέσματα. Τα τρόφιμα 

και τα είδη πρώτης ανάγκης θα διανεμηθούν από την ΚΟ.Δ.Ε.Π. σε 300 άπορες 

οικογένειες που έχουν ανάγκη. Από την αρχή της πανδημίας η ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

ανέλαβε κυρίαρχο ρόλο στη στήριξη των συνανθρώπων μας που βρέθηκαν 

σε δυσχερή θέση και οι εργαζόμενοί της δίνουν και την ψυχή τους για να 

ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες. Θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά 

στους Πειραιώτες, ως οφείλουμε, ώστε κανένας να μην είναι ή αισθάνεται 

μόνος σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες». 

 

Ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κ. Γιάννης Βοϊδονικόλας, σε δήλωσή του 

υπογράμμισε: «Σήμερα έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε τη σημαντική 

συνεισφορά σε είδη της AHEPA Piraeus Chapter Themistoklis, η οποία έχει  

αξιόλογο έργο και σπουδαία ιστορία. Η βοήθειά τους μας δίνει τη δυνατότητα 

να φανούμε αυτές τις γιορτές περισσότερο χρήσιμοι στους συμπολίτες μας 

που βρίσκονται σε ανάγκη. Και στέλνει επίσης το μήνυμα πως εδώ στον 

Πειραιά μας μόνο όλοι μαζί μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες». 

 

 

Ο Πρόεδρος της «AHEPA Piraeus Chapter Themistoklis» κ. Διονύσιος Πολίτης, 

δήλωσε: 

«Εμείς ως AHEPA και τμήμα Πειραιά, είμαστε πάντα δίπλα στους ανθρώπους 

που έχουν ανάγκη στον Πειραιά. Προσπαθούμε σε συνεργασία με τον Δήμο 

και τον Δήμαρχο να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

λόγω Χριστουγέννων προσφέραμε τρόφιμα, τα οποία θα διανεμηθούν σε 

άπορες οικογένειες του Πειραιά. Ελπίζω να είμαστε πάντα κοντά τους να 

μπορούμε να έχουμε την υγεία μας όλοι να βοηθάμε τους ανθρώπους που 

έχουν ανάγκη. Τις επόμενες ημέρες θα μοιραστούν σε 300 οικογένειες για το 

γιορτινό τραπέζι».  

 


