15 Απριλίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΩΔΩΝΗ στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες του Δήμου
Αθηναίων
Με το πρόγραμμα «Η Γεύση του Καλού» η εταιρεία προσφέρει σε εβδομαδιαία βάση
γαλακτοκομικά προϊόντα για περισσότερες από 100 πολύτεκνες οικογένειες
Η ΔΩΔΩΝΗ, κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, στο πλαίσιο της διαρκούς
υλοποίησης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και με έντονο το συναίσθημα
αλληλεγγύης, συμβάλλει στην στήριξη των αναγκών σίτισης του Κέντρου Υποδοχής και
Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), προσφέροντας προϊόντα για
περισσότερες από 100 πολύτεκνες οικογένειες.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του συνεχούς κοινωνικού προγράμματος «Η Γεύση του
Καλού» που εστιάζει στη διάδοση και εφαρμογή μοναδικών πράξεων καλού σκοπού κα
αγάπης, η ΔΩΔΩΝΗ προχωράει στην έμπρακτη στήριξη του Κ.Υ.Α.Δ.Α, προσφέροντας για
1 μήνα γαλακτοκομικά προϊόντα για την καθημερινή δωρεάν διάθεσή τους σε 136
πολυμελείς οικογένειες, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κόμβου
αλληλοβοήθειας του Κ.Υ.Α.Δ.Α.
Η κοινωνική αυτή προσφορά αφορά συνολικά στη διάθεση άνω του 1 τόνου
γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, για την κάλυψη των διατροφικών
αναγκών των πολυμελών οικογενειών και των παιδιών που φροντίζει το Κέντρο Υποδοχής
και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.
Διαχρονικά πιστή στις αξίες που πρεσβεύει και με βασικό στόχο την ουσιαστική συνεισφορά,
η ΔΩΔΩΝΗ έχει ήδη προσφέρει σημαντική ποσότητα υλικού υγειονομικού ενδιαφέροντος στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και παράλληλα στηρίζει εκατοντάδες ευπαθείς και
ευάλωτες ομάδες της Ηπείρου σε εβδομαδιαία βάση, μέσω της διάθεσης προϊόντων
απευθείας στο σπίτι.
Ο κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της
Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ δήλωσε σχετικά: «Μέσα σε αυτήν την δύσκολη περίοδο που
καλούμαστε να ξεπεράσουμε ως χώρα και με την ευκαιρία της Ανάστασης του Χριστού, η
οικογένεια της ΔΩΔΩΝΗ θέλει να συμβάλει έμπρακτα στη στήριξη της κοινωνίας και των
συνάνθρωπων μας που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες. Σαν εταιρεία, στόχος μας
είναι να υποστηρίζουμε σταθερά ενέργειες εθελοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα και να
είμαστε πάντα κοντά σε αυτούς που έχουν ανάγκη, προσφέροντας 100% ελληνικά ποιοτικά
προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας που δεν πρέπει να λείπουν από κανένα οικογενειακό
τραπέζι».
Μετρώντας περισσότερα από 50 χρόνια ιστορίας και παράδοσης, η ΔΩΔΩΝΗ συμβάλλει
σταθερά όπου υπάρχει ανάγκη, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που λαμβάνει καθημερινά
από τους καταναλωτές που επιλέγουν την Γεύση του Καλού.
###
Λίγα λόγια για τον Κ.Υ.Α.Δ.Α
Η λειτουργία του Κ.Υ.Α.Δ.Α. ξεκίνησε το 2005 με την ονομασία Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων. Με το πέρασμα του
χρόνου ωστόσο, η ομπρέλα των δραστηριοτήτων του Κέντρου άνοιξε. Έτσι, από το 2010 μετονομάστηκε σε Κέντρο Υποδοχής και
Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και σκοπός του είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευπαθών πληθυσμιακών
ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια και βιώνουν αποκλεισμό και κοινωνική απομόνωση. Μέσω των δομών του, το Κέντρο
Υποδοχής και Αλληλεγγύης υποστηρίζει κάθε μήνα περίπου 26.000 συνανθρώπους μας.

Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ
Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 57 χρόνια αυθεντικής παράδοσης και ιστορίας, η εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα,
παράγει αυθεντικά, αμιγώς ελληνικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας 100% ελληνικό αγελαδινό, κατσικίσιο
και πρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από ένα διευρυμένο δίκτυο 5.500 Ελλήνων παραγωγών που δραστηριοποιούνται
κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. Με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά και εξαγωγική δραστηριότητα
σε πάνω από 50 χώρες του κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ διαθέτει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και παράγει 100
ξεχωριστά προϊόντα, που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και την 100% ελληνική τους ταυτότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu, https://www.facebook.com/Dodoni.SA,
https://www.instagram.com/dodoni.eu/
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