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Χορηγία ελαφρά µεταχειρισµένων επίπλων σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα
και στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Η ΑΛΛΗΛΟΝnet διοργάνωσε με επιτυχία την δωρεά επίπλων στο 1ο και 4ο δημοτικό
Κέρκυρας, στο δημοτικό σχολείο Κασσιόπης, καθώς και στο κτίριο της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Τα έπιπλα προσφέρονται από την εταιρεία
ΔΡΟΜΕΑΣ -μέλος της ΑΛΛΗΛΟΝ- και διατίθενται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για
κοινωφελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η μεταφορά των επίπλων από τις Βρυξέλλες
στην Αθήνα ήταν προσφορά της εταιρείας TELETRANS, επίσης μέλος της ΑΛΛΗΛΟΝ. Η
δωρεάν παράδοση των επίπλων στους τελικούς αποδέκτες πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 08
Αυγούστου 2017, με επιμέλεια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας .
Μια ακόμη πρωτοβουλία της ΑΛΛΗΛΟΝ, των συνεργατών και μελών της, που προωθεί το
πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης, κυρίως υπέρ των νέων μας, στη Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
H ΑΛΛΗΛΟΝnet είναι το ελληνικό δίκτυο αλληλεγγύης, κυρίως υπέρ των νέων μας, σε
θέματα σπουδών, επαγγελματικής ένταξης, σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας. Το
δίκτυο αριθμεί περίπου 6,000 μέλη σε περισσότερες από 40 χώρες ενώ πολλές χιλιάδες
παρακολουθούν τις δραστηριότητες του μέσα από την δυναμική παρουσία μας στα
κοινωνικά δίκτυα. Ιδρύθηκε το 2012 σαν ανεξάρτητη αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία,
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 ΔΡΟΜΕΑΣ είναι επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας επίπλων με έδρα τις Σέρρες.
Κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη 5ετια τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό εξοπλισμού επίπλων
της ΕΕ. Έτσι, αποσύρει τα προηγούμενα εγκατεστημένα έπιπλα από τα όργανα της ΕΕ στις
Βρυξέλλες και μέσω της ΑΛΛΗΛΟΝ τα διαθέτει στην Ελλάδα όπου υπάρχουν ανάγκες. Τα
έπιπλα αυτά είναι μια ευγενική προσφορά του προέδρου του ΔΡΟΜΕΑ, κ.
Παπαπαναγιώτου.
Αρωγός στο εγχείρημα αυτό είναι επίσης η εταιρεία TELETRANS και η ιδρύτρια της, κα Ρία
Στεργιοπούλου η οποία προσέφερε δωρεάν την μεταφορά του πρώτου φορτηγού επίπλων
στην Ελλάδα, μέρος του οποίου παραδίδεται στην Κέρκυρα σε οργανισμούς με
αναγνωρισμένες ανάγκες και ασφαλώς σε συνεργασία με τοπικούς φορείς του νησιού.
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Η ΑΛΛΗΛΟΝ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους εμπλεκόμενους στο εγχείρημα αυτό,
εντός και εκτός νησιού, που συνέβαλαν στον άψογο σχεδιασμό και παράδοση φορτίου
αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ χωρίς καμία οικονομική απαίτηση στηρίζοντας έμπρακτα την
τοπική κοινωνία της Κέρκυρας.
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