
 

Η Αρωγή Θεσσαλονίκης είναι μια άτυπη ομάδα εθελοντών πολιτών που από τον Μάιο του 2012 έχει 

στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει εκατοντάδες άπορες οικογένειες, οι οποίες επικοινωνούν με εμάς 

είτε απευθείας είτε δια μέσου κοινωνικών οργανώσεων (Ύπατη Αρμοστεία, Ελληνικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες, Γιατροί του Κόσμου κ.α.).  

Δραστηριοποιείται κυρίως στο Νομό Θεσσαλονίκης, έχοντας παράλληλα ενεργή δράση σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε όλη την Ελλάδα (προσφυγική κρίση-Ειδομένη, πλημμυροπαθείς 

Μάνδρα Αττικής, σεισμόπληκτοι-Μυτιλήνη, πυρόπληκτοι-Μάτι Αττικής κ.α.).  

Αναλυτικότερα, πραγματοποιεί κυρίως δράσεις συγκέντρωσης τροφίμων και λοιπών ειδών σούπερ 

μάρκετ τα οποία παραδίδονται μια φορά το μήνα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών 

που στηρίζει.  

Είναι η μακροβιότερη ομάδα εθελοντών πολιτών που ενώ δεν έχει ταμείο και δεν δέχεται χρήματα, 

παρά μόνο προϊόντα και υπηρεσίες, πραγματοποιεί εδώ και πάνω από επτά χρόνια με συνέπεια την 

παράδοση των παραπάνω πακέτων.  

Η συλλογή υλοποιείται κυρίως μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, 

δρώμενα για παιδιά, αγώνες και λοιπές δράσεις που γίνονται αφιλοκερδώς από εθελοντές) όπου, αντί 

εισιτηρίου, προσφέρονται τρόφιμα μακράς διάρκειας και λοιπά είδη σούπερ μάρκετ.  

Τα τελευταία 4 χρόνια ουσιαστικός συνοδοιπόρος και υποστηρικτής της Αρωγής Θεσσαλονίκης έχει 

σταθεί το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Ενώ κατά καιρούς το έργο και τις δράσεις της έχουν στηρίξει οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, 

Ευόσμου-Κορδελιού, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Παύλου Μελά, η Χ.Α.Ν.Θ. και λοιποί φορείς και 

οργανώσεις.  

Το όραμα της ομάδας είναι μία κοινωνία στην οποία δεν θα υπάρχει η ανάγκη Εθελοντικών ομάδων 

στήριξης. Άλλωστε αυτό ήταν και το όνειρο των εθελοντών από την πρώτη μέρα , να έρθει η ώρα που 

δεν θα χρειάζεται να υπάρχει η Αρωγή Θεσσαλονίκης.  

Μέχρι τότε και όσο μπορούμε θα συνεχίζουμε, όλοι μαζί, με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση ακόμα 

περισσότερων οικογενειών μέσα από την υλοποίηση κοινών δράσεων συγκέντρωσης τροφίμων, 

χαρτικών, απορρυπαντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής και καθαριστικών γενικής καθαριότητας.  

Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα ενώ η  έκκληση από πλευράς συνανθρώπων μας ζητώντας στήριξη 

αυξάνεται, βρεθήκαμε στην δύσκολη θέση να μην μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάποιες 

δράσεις( λόγο των περιοριστικών μέτρων, όλο το προηγούμενο διάστημα και δεν γνωρίζουμε πότε θα 

επιτραπεί στο μέλλον) είτε από εμάς , είτε από άλλους για εμάς όπως προαναφέραμε, με αποτέλεσμα 



να μην μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλα εκείνα τα αγαθά που προσπαθούμε να έχουμε στα 45+ 

μηνιαία πακέτα, ώστε να μπορούν οι οικογένειες να μην στερούνται τα βασικά είδη  

Θα χαρούμε πολύ αν ανταποκριθείτε, και βάλετε και εσείς με αυτό το τρόπο ένα λιθαράκι στο έργο 

μας.  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων  

 

Με εκτίμηση  

Η ομάδα της Αρωγής Θεσσαλονίκης  

 

Η Ομάδα της Αρωγής Θεσσαλονίκης  

Βίτσι 33, (περιοχή Αγ.Παντων),54627 

Τηλ. επικοινωνίας: 6933298020 και 6936836655 

Email: arogithessalonikis@gmail.com 

https://www.facebook.com/arogithessalonikis.gr 

https://instagram.com/arogithessalonikis?igshid=b7souacgl7po  
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