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εγάλη υπήρξε η ανταπόκριση των 
συναδέλφων στην πρωτοβουλία του 

Νομαρχιακού Παραρτήματος του ΣΥΕΤΕ στη 
Θεσσαλονίκη να οργανωθεί Πασχαλινός 
Έρανος για τα παιδιά που φιλοξενούνται στο 
Παιδικό Χωριό S.O.S. Πλαγιαρίου. 
 

Μεγάλο και το ευχαριστώ που εκφράζει το Νομαρχιακό Παράρτημα 
του Συλλόγου μας 

• στους συναδέλφους οι οποίοι κινητοποιήθηκαν και σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα γέμισαν τα γραφεία του ΣΥΕΤΕ με 
τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, βιβλία, δώρα και λαμπάδες 

• αλλά και στους πελάτες της τράπεζας που, παρά την εξαιρετικά 
δύσκολη οικονομική συγκυρία, ευαισθητοποιήθηκαν και στήριξαν 
την προσπάθειά μας, δωρίζοντας προϊόντα παραγωγής τους, από 
τρόφιμα μακράς διάρκειας, λάδι, χυμούς, κονσέρβες μέχρι 
σαμπουάν, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας και πρώτης 
ανάγκης 

 
Ο Πασχαλινός έρανος ευοδώθηκε με απόλυτη επιτυχία και 

ολοκληρώθηκε με την επίσκεψή μας τη Μ. Πέμπτη στο Παιδικό Χωριό 
S.O.S. στο Πλαγιάρι, όπου φιλοξενεί παιδιά από 2,5 ως 18 ετών, ενώ 
μέρος του ρουχισμού και των παιχνιδιών που ήταν κατάλληλα για 
μικρότερες ηλικίες, δόθηκε στο Δημοτικό Ίδρυμα-Βρεφοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός», όπου περιθάλπονται βρέφη και νήπια 
ως 2,5 ετών, μέχρι να καταστεί δυνατή η επανένταξή τους στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον.  
 

Η επίσκεψη στους παραπάνω χώρους υπήρξε μια ξεχωριστή εμπειρία 
γεμάτη συγκίνηση, χαρά αλλά και αφορμή για προβληματισμό. Ο κος 
Δρεπανίδης και η κα Μπενίση μας εξήγησαν τις δυσκολίες του έργου 
που καλούνται να επιτελέσουν, τις ιδιαιτερότητες που έχει η ανατροφή 
παιδιών και εφήβων που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον, τις δράσεις που αναλαμβάνουν, ενώ μας 
ευχαρίστησαν θερμά για την προσφορά μας, δίνοντάς μας δύναμη να 
συνεχίσουμε ανάλογες κινήσεις αλληλεγγύης και στο μέλλον. 
 

Με σιγουριά διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους ότι η προσφορά 
αντικειμένων δικών τους και των παιδιών τους έπιασε τόπο, καθώς 
συγκεντρώθηκαν συνολικά 50 κούτες και 25 μεγάλες σακούλες που 
αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών για 
αρκετό καιρό. 
 

Μ 



Ενδεικτικά παραθέτουμε το ευχαριστήριο μήνυμα που μας έστειλε το 
Παιδικό Χωριό S.O.S. 
 

Εμείς με τη σειρά μας να συγχαρούμε μέσα 
από αυτή τη δημοσίευση τα άτομα που 
στελεχώνουν αυτά τα Ιδρύματα και δίνουν 
καθημερινά ένα κομμάτι από τον εαυτό τους σε 
αυτά τα παιδιά ώστε να μεγαλώσουν σε ένα 
στοργικό και υγιές περιβάλλον. 

 
 

Για το Νομαρχιακό Παράρτημα Θεσσαλονίκης 
 

Μάνδαλος Ανδρέας    Φετοκάκης Βασίλης 
       Γραμματέας       Αναπ. Γραμματέας 
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Προς τους  
Υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας 
Ν. Θεσσαλονίκης 
------------------------- 

Πλαγιάρι, 23/4/2015 
 
 
Αγαπητοί μας, 
 
Χρόνια Πολλά και Χριστός Ανέστη! 



Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη γενναιόδωρη προσφορά σας 
σε τρόφιμα, είδη ένδυσης και παιχνίδια για τα παιδιά που ζουν και 
μεγαλώνουν στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
συμβάλλετε σημαντικά στην ομαλή λειτουργία του Παιδικού Χωριού SOS στο 
Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.  
 
Είναι εξαιρετικής σημασίας για μας να έχουμε ανθρώπους σαν εσάς κοντά 
μας, που βοηθούν και στηρίζουν το σκοπό μας. 
 
Παρακαλούμε δεχθείτε τις ευχαριστίες όλων μας και την αγάπη των παιδιών 
μας. Ελπίζουμε να παραμείνετε συμπαραστάτες και αρωγοί στο έργο μας. 
 
 
Με εκτίμηση,  
Για το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου 
Αγαθόνικος Δρεπανίδης 
Διευθυντής 
 
 
 
 
 


