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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Τράπεζα Χρόνου Δήμου Διονύσου διοργανώνει συγκέντρωση τροφίμων, 

φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης και παιχνιδιών 

 

Ότι δεν έχεις απόλυτη ανάγκη ή σου περισσεύει, μη διστάζεις, πρόσφερε το! 

Η Τράπεζα Χρόνου Δήμου Διονύσου, αφουγκραζόμενη πάντα τις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας, στέκεται και αυτό το Πάσχα στο πλευρό όσω την έχουν πραγματικά ανάγκη και 

διοργανώνει φιλανθρωπική δράση συλλογής τροφίμων, φαρμάκων, ειδών πρώτης 

ανάγκης, γραφικής ύλης και παιχνιδιών για την ενίσχυση της Πανελλήνιας Ένωσης 

Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων – Παιδιών Νοητικά Υστερούντων (ΠΕΓΚΑΠ) και του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου, από την Δευτέρα 30 Μαρτίου έως την 

Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. 

Συγκεκριμένα, τα «καλάθια αλληλεγγύης» της Τράπεζας Χρόνου θα βρίσκονται καθημερινά 

από την Δευτέρα 30 Μαρτίου έως την Παρασκευή 3 Απριλίου και ώρες 08:00 έως 17:00 στο 

Κεντρικό Δημαρχείο Δήμου Διονύσου (Λεωφ. Μαραθώνος 29, Άγιος Στέφανος), καθώς 

επίσης και την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρες 10:30 έως 14:30 στο σούπερ – μάρκετ "Γαλαξίας" 

(Ηρώων Πολυτεχνείου 11, Άγιος Στέφανος) και την Πέμπτη 2 Απριλίου και ώρες 10:30 έως 

14:30 στο σούπερ - μάρκετ "Σκλαβενίτης" (Λεωφ. Μαραθώνος 41, Άνοιξη) αντίστοιχα, ώστε 
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να διευκολυνθεί κάθε δυνατή συνδρομή. 

 

Ευελπιστούμε στη ομαδική συσπείρωση του Δήμου Διονύσου και στη θερμή ανταπόκριση 

των συμπολιτών στο κάλεσμα μας, ώστε ο καθένας να συμβάλλει με όποιο μέσο διαθέτει 

στην πρωτοβουλία ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης, είτε προσφέροντας ό,τι μπορεί 

να διαθέσει, είτε προωθώντας τη δράση συλλογικά, είτε ακόμα συμμετέχοντας εθελοντικά 

σε αυτή. Άλλωστε, κάθε συνεισφορά αγάπης, ακόμα και η πιο μικρή, για κάποιους 

συνανθρώπους μας είναι σημαντική. Ας στηρίξουμε όλοι μαζί τους πιο αδύναμους κρίκους 

της ανθρώπινης αλυσίδας,  στέλνοντας φέτος το μήνυμα της ελπίδας της Ανάστασης λίγο 

πιο νωρίς!  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη διαχειριστική ομάδα της 

Τράπεζας Χρόνου: oδός Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1,  Άγ. Στέφανος, τηλ.: 213 

2030621 & 213 2030637 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

txdionysos@gmail.com. 
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