ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1

Θεσσαλονίκη, 30.03.2015

Επειδή κάποια παιδιά δεν θα τα επισκεφτεί ούτε
φέτος ο νονός τους
ας τους δώσουμε εμείς χαρά και ελπίδα…

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Νομαρχιακό Παράρτημα ΣΥΕΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης συγκροτήθηκε
σήμερα σε σώμα μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2014 με την
ακόλουθη σύνθεση:
Α΄ Γραμματέας: Ανδρέας Μάνδαλος
Αναπλ. Γραμματέας: Bασίλης Φετοκάκης
Ταμίας: Στέλλα Μυτίνη
Μέλος: Ανθή Βικελούδα

Μέλος: Άλκης Κεχαγιάς
Μέλος: Μαντλέν Μπαρντή
Μέλος: Λάζαρος Ανδρεάδης

Ξεκινά άμεσα τις δράσεις του απευθύνοντας αρχικά κάλεσμα εν όψει
των γιορτών σε όλους τους συναδέλφους και δίνει την ευκαιρία να
εκφράσουμε τον φιλάνθρωπο εαυτό μας μέσα από μία κίνηση αγάπης!
Από την Τρίτη 31 Μαρτίου έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου στα γραφεία
του Συλλόγου Υπαλλήλων Ερμού 28 στον 4ο όροφο και από τις 08:00 έως τις
15:15 θα οργανωθεί έρανος δώρων, ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης για
τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι
Θεσσαλονίκης.
Μια λαμπάδα, ένα παιχνίδι, ένα βιβλίο, ένα ένδυμα καινούργιο ή
μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση θα δώσει στα ορφανά και πτωχά παιδιά
που φιλοξενούνται στον οικισμό του Πλαγιαρίου τη χαρά που δεν μπορούν
να τους δώσουν οι δικοί τους γονείς και νονοί.
Επίσης όλα όσα χρειάζεται σήμερα ένα σπίτι με μικρά παιδιά όπως είδη
πρώτης ανάγκης, τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη προσωπικής φροντίδας
αποτελούν μία εναλλακτική κίνηση προσφοράς και είναι απολύτως χρήσιμα
για τα ίδια τα παιδιά και όσους τα φροντίζουν…
Εξήντα (60) παιδιά από βρέφη έως έφηβοι περιμένουν να χτυπήσει η πόρτα
του δικού τους σπιτιού και να ανοίξουν ένα δώρο αυτό το Πάσχα..

Ας δείξουμε την ευαισθησία που όλοι έχουμε και ας ανοίξουμε τις ντουλάπες
μας να βρούμε ρούχα και παιχνίδια που χάρηκαν τα παιδιά μας και τώρα θα
δώσουν χαρά σε άλλα παιδιά, ας τους εξασφαλίσουμε μία όμορφη πασχαλινή
γιορτή με μία καινούργια λαμπάδα, ας συνδράμουμε στη φροντίδα τους για
λίγο διάστημα…
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συνδράμουν, αλλά, λόγω του ωραρίου και
της απόστασης δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στα γραφεία του
Συλλόγου, μπορούν να μας ενημερώσουν και θα ληφθεί μέριμνα για την
παραλαβή του συγκεντρωμένου υλικού από το χώρο των καταστημάτων από
τα μέλη της ΔΕ του νομαρχιακού παραρτήματος έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8
Απριλίου.
Επίσης, θα μας δώσει χαρά όποιος το επιθυμεί να συμμετάσχει και στην
αντιπροσωπεία παράδοσης των δώρων στα Παιδικά χωριά SOS τη Μεγάλη
Πέμπτη το απόγευμα.
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία καλέστε στα γραφεία του
Συλλόγου, 2310295141 (διεπ. 35141).

Ας στηρίξουμε όλοι αυτή την πρωτοβουλία
Ας στηρίξουμε αυτά τα παιδιά που έχουν τόση
ανάγκη από αγάπη…
Ας γίνουμε εμείς οι δικοί τους νονοί φέτος το
Πάσχα…

Για το Νομαρχιακό Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Μάνδαλος Ανδρέας
Γραμματέας

Φετοκάκης Βασίλης
Αναπ. Γραμματέας

