Δελτίου Τύπου | Τετάρτη 11 Οκτωβρίου

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε µέσω της ΑΛΛΗΛΟΝnet η δωρεά επίπλων από τον ∆ΡΟΜΕΑ στο 1ο
και στο 10ο δηµοτικό σχολείο Κέρκυρας, στο δηµοτικό σχολείο Κασσιόπης, καθώς και
στη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

Η ΑΛΛΗΛΟΝnet ολοκλήρωσε επιτυχώς, µε την βοήθεια της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Κέρκυρας, την οργάνωση της πρώτης δωρεάς ελαφρά µεταχειρισµένων επίπλων
στο 1ο και στο 10ο δηµοτικό σχολείο Κέρκυρας, στο δηµοτικό σχολείο Κασσιόπης, καθώς
και στη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Στις 09/10/2017 πραγµατοποιήθηκε
και η τελική επίσκεψη στους χώρους που χρησιµοποιούνται τα έπιπλα. Παραβρέθηκαν ο Κος
Άγγελος Παγκράτης ιδρυτής και επίτιµος πρόεδρος της ΑΛΛΗΛΟΝnet, ο Κος Γεώργιος Παγκράτης
πρόεδρος της ΑΛΛΗΛΟΝnet, η Κα Μαρίνα Αλαµάνου Μέλος της ΑΛΛΗΛΟΝnet η οποία
χειρίστηκε ένα µεγάλο µέρος της διαδικασίας της συγκεκριµένης δωρεάς καθώς και o Koς
Μανωλάκος ∆ηµήτριος αντιπρόσωπος του ∆ΡΟΜΕΑ στην Κέρκυρα.
H AΛΛΗΛΟΝnet είναι το ελληνικό δίκτυο αλληλεγγύης, κυρίως υπέρ των νέων, σε θέµατα σπουδών,
επαγγελµατικής ένταξης, σταδιοδροµίας και επιχειρηµατικότητας. Το δίκτυο έχει αρκετές χιλιάδες
µέλη σε περίπου 40 χώρες. Ιδρύθηκε το 2012 από τον κ. Άγγελο Παγκράτη του οποίου η ενασχόλησή
µε την ALLILONnet ήταν πάντα αυστηρά σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς να συνδέεται µε την ιδιότητά
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
O ∆ΡΟΜΕΑΣ είναι επιχείρηση κατασκευής και εµπορίας επίπλων µε έδρα τις Σέρρες. Κέρδισε για
δεύτερη συνεχόµενη 5ετία τον πανευρωπαϊκό διαγωνισµό εξοπλισµού επίπλων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Έτσι, αποσύρει τα προηγούµενα εγκατεστηµένα έπιπλα από τις Βρυξέλλες και µέσω της
ΑΛΛΗΛΟΝnet τα διαθέτει δωρεάν στην Ελλάδα όπου υπάρχουν ανάγκες. Τα έπιπλα αυτά είναι µια
ευγενική προσφορά του προέδρου του ∆ΡΟΜΕΑ, Koυ Αθανασίου Παπαπαναγιώτου.
Αρωγός στο εγχείρηµα αυτό ήταν επίσης η εταιρεία TELETRANS και η ιδρύτρια της, Κα Ρία
Στεργιοπούλου η οποία προσέφερε δωρεάν την µεταφορά των επίπλων από τις Βρυξέλλες στην
Ελλάδα.
Μια ακόµη πρωτοβουλία της ΑΛΛΗΛΟΝnet, των συνεργατών και µελών της, που προωθεί το πνεύµα
αλληλεγγύης και συνεργασίας µεταξύ Ελλήνων στη Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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