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Τρόφιμα και είδη προσωπικής φροντίδας, παραδόθηκαν την Πέμπτη 

4 Ιουλίου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πυλαίας-

Χορτιάτη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που υλοποιήθηκε στη Μέρα 

Μαγιού της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σε συνεργασία με την 

ελληνική αλυσίδα σούπερ μάρκετ My Market και το «Όλοι μαζί 

μπορούμε».  

Η εκδήλωση παράδοσης έγινε παρουσία του δημάρχου Πυλαίας – 

Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, της υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων της 

Σχολής Λίλας Ζήζουλα και της διευθύντριας Εταιρικών Σχέσεων του 

Ομίλου METRO – My Market Δήμητρας Δασκαλάκη. Η έμπνευση και 

ο συντονισμός της πρωτοβουλίας ανήκει στην Αμερικανική 

Γεωργική Σχολή, τα στελέχη της οποίας συνεργάστηκαν στενά με 

τα My Market και το «Όλοι μαζί μπορούμε», ώστε να πάρουν μία 

μικρή «ανάσα» τα μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα επιβίωσης. 

Η Μέρα Μαγιού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Μαΐου και κατά 

τη διάρκειά της χιλιάδες επισκέπτες ήρθαν σε επαφή με τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής (όπως το  
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Perrotis College, το Επαγγελματικό Λύκειο, το Γενικό Λύκειο, το 

δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο και τον παιδικό σταθμό) ενώ 

παρακολούθησαν και δεκάδες ψυχαγωγικά και πολιτιστικά δρώμενα. Για 

κάθε εισιτήριο της εκδήλωσης, η ελληνική αλυσίδα σούπερ 

μάρκετ My Market προσέφερε ένα πακέτο από τρόφιμα και είδη 

προσωπικής φροντίδας για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί 

μπορούμε». Τα My Market παρέδωσαν 3.500 πακέτα τροφίμων 

και ειδών προσωπικής υγιεινής, για να ικανοποιηθούν όσο το 

δυνατόν περισσότερες ανάγκες των δικαιούχων του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, το οποίο έμπρακτα 

στηρίζει εκατοντάδες νοικοκυριά. 

Σε δηλώσεις της η κα.Ζήζουλα τόνισε ότι «διαχρονικά η Αμερικανική 

Γεωργική Σχολή στηρίζει έμπρακτα τον εθελοντισμό και την προσφορά 

προς τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη», καθώς η κοινωνική 

ευαισθησία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της.  

Ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 

υπογράμμισε: «Μία σημαντική πρωτοβουλία ολοκληρώνεται. Στην 

Ελλάδα της κρίσης τέτοιες πρωτοβουλίες είναι άξιες κάθε επαίνου και 

αναφοράς. Η Ελληνική κοινωνία χτίζεται πάνω στις λέξεις ‘αλληλεγγύη’ 

και ‘εθελοντισμός’. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που για μία ακόμη 

χρονιά συνεργάστηκαν πετυχημένα ώστε να έχουμε αυτό το εξαιρετικό 

παράδειγμα». 

Η διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της METRO – My market, 

Δήμητρα Δασκαλάκη δήλωσε: «Η παρουσία μας επιβεβαιώνει για μία 

ακόμη χρονιά την επιτυχία της Μέρας Μαγιού. Νομίζω ότι οι καλές και 

επιτυχημένες συνεργασίες –όπως η παρούσα- πρέπει να 

επαναλαμβάνονται ειδικά αν έχουν ως αντικείμενο τη στήριξη ευπαθών 

ομάδων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στόχος μας παραμένει η βοήθεια  
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των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Άρα, λοιπόν ‘όλοι μαζί 

μπορούμε’ και το αποδεικνύουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά».  

Στη σεμνή τελετή παράδοσης των προϊόντων παραβρέθηκαν η 

αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας & Παιδείας 

Πυλαίας – Χορτιάτη, Ελένη Γιαννούδη και δημοτικοί σύμβουλοι. Να 

σημειωθεί ότι η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-

2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Τα Δελτία Τύπου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της 

www.afs.edu.gr, στο link http://www.afs.edu.gr/εκδόσεις-δελτία-τύπου/ 
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