
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Αγρίνιο, 18 Δεκεμβρίου 2012 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αλληλεγγύης 

 

Ο Δήμος Αγρινίου και η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας απευθύνουν 
ανοιχτή πρόσκληση στους συμπολίτες μας, για ουσιαστική στήριξη των οικονομικά και 
κοινωνικά ασθενέστερων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης.  

Είναι ένα κάλεσμα ευαισθητοποίησης σε όσους από εμάς επιθυμούν να δείξουν 
έμπρακτα την αλληλεγγύη και συμπαράστασή τους, με την προσφορά τροφίμων και 
φαρμάκων, για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών: 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο 

 Κοινωνικό Φαρμακείο 

Οι δομές αυτές έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν στο Αγρίνιο, διανέμοντας 
δωρεάν είδη πρώτης ανάγκης σε άπορους και άνεργους κατοίκους του Δήμου μας για 
μια αξιοπρεπή διαβίωση. 

Στις σημερινές σκληρές συνθήκες, έχουμε όλοι μια ευκαιρία να ενώσουμε τις μικρές ή 
μεγάλες δυνάμεις μας και να συμμετέχουμε ενεργά σε μια δυναμική πρωτοβουλία 
Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης. Μέσα από μια ελάχιστη συνεισφορά, αλλά μια ανεκτίμητη 
πράξη ευθύνης και κοινωνικής συμβολής, γινόμαστε αρωγοί μιας σημαντικής συλλογικής 
προσπάθειας που υφαίνει ένα ισχυρό πέπλο κοινωνικής προστασίας και φροντίδας στο 
Δήμο Αγρινίου. 

 
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Για τα τρόφιμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Βλαχοπούλου 13, Αγρίνιο (Δευτέρα έως 
Παρασκευή 9:00-17:00) 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00 και στο τηλέφωνο 26410-25392. 

Γίνονται δεκτά, επίσης, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης 
(χρησιμοποιημένα και μη), καθώς και είδη οικιακού εξοπλισμού, ατομικής υγιεινής, 
ψυχαγωγίας (βιβλία, cd/dvd, παιχνίδια), κλπ. 

Για τα φάρμακα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, Παλαμά 20, Αγρίνιο (Δευτέρα έως 
Παρασκευή 9:00-17:00) 

Χρειάζονται, κυρίως, φάρμακα που προορίζονται για διαβητικούς και καρδιολογικούς 
ασθενείς, καθώς και πάσχοντες από αναπνευστικά προβλήματα, αλοιφές για δερματικές 
παθήσεις, παιδικά αντιβιοτικά και εμβόλια, αλλά και παραφαρμακευτικά προϊόντα. 



 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00 και στο τηλέφωνο 26410-33582. 

 

Τα τρόφιμα και τα φάρμακα πρέπει να είναι συσκευασμένα και να μην έχει λήξει 
η ημερομηνία κατανάλωσής τους.  

 

Στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας στο ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 

Σε αυτές τις Άγιες Ημέρες των Εορτών, που συμβολίζουν την ελπίδα, την αγάπη και τη 
χαρά, κάνουμε έκκληση στην ευαισθησία και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης των 
δημοτών του Αγρινίου, για να προσφέρουμε όλοι μαζί απλόχερα περίσσευμα αγάπης στους 
συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται καθημερινά και έχουν πραγματικά ανάγκη.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ειλικρινή συμπαράσταση και την άμεση 
ανταπόκριση και συνδρομή σας. 

 

 

 

                                               

 


