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Οκτώβριος 2017 

 
Εκστρατεία στήριξης  της Μέριµνας µε πρέσβειρα την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα 
          
Αλήθεια, τι λες σε ένα παιδί που χάνει ξαφνικά έναν αγαπηµένο του άνθρωπο ή που 

αντιµετωπίζει µια απειλητική για τη ζωή του ασθένεια; Πώς βοηθάς σ’ αυτές τις 
δύσκολες στιγµές να κλείσουν οι πληγές του παιδιού και όλης της οικογένειας; 
 
Την απάντηση δίνει η εκστρατεία της Μέριµνας, µε πρέσβειρα τη Λένα Παπαληγούρα.                  
Η ταλαντούχα ηθοποιός, µε την ιδιαίτερη ευαισθησία που τη διακρίνει, βοηθά να 
κατανοήσουµε την ουσία του έργου της Μέριµνας που µετατρέπει την οδύνη του 
παιδιού και της οικογένειας σε ψυχική δύναµη, ελπίδα και αγάπη για τη ζωή.  
 

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κoινωνίας 
προκειµένου να στηρίξει το σηµαντικό και µοναδικό στο είδος του έργο της Μέριµνας 
ως εξής:  

o στέλνοντας µε SMS τη λέξη ΜΕΡΙΜΝΑ στο 19454  (Χρέωση 1€ + Φ.Π.Α.) από την 
Κυριακή 29 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 4 Νοεµβρίου 

o κάνοντας µια δωρεά µέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας www.merimna.org.gr  
(Πληροφορίες τηλ:. 210 6463367) 

Tα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη Παιδιών και Οικογενειών που φροντίζει η 
Μέριµνα.  
 
Η ΜΕΡΙΜΝΑ είναι µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 1995 από 
έµπειρους επιστήµονες µε σκοπό: 

• την ψυχολογική στήριξη παιδιών και εφήβων που πενθούν το θάνατο δικού 
τους ανθρώπου 

• τη στήριξη σχολικών κοινοτήτων µετά από τραυµατικά ή καταστροφικά 

γεγονότα  
• την ιατρονοσηλευτική και ψυχοκοινωνική ανακουφιστική φροντίδα που 

παρέχεται στο σπίτι σε παιδιά µε απειλητική για τη ζωή ασθένεια και την 
οικογένειά τους,  

• τη διενέργεια επιµορφωτικών προγραµµάτων για επαγγελµατίες υγείας, ψυχικής 
υγείας και εκπαιδευτικούς. 
 

Την εκστρατεία στήριξαν:  
∆ηµιουργία – Υλοποίηση:  ∆ιαφηµιστική Εταιρεία - Solidhavas  
Παραγωγή:  Εταιρεία Παραγωγής - FeelMe  
Σκηνοθέτης: Άκης Πολύζος  
Υπηρεσία SMS: “ΠΡΟΣΦΕΡΩ” 
Μedia Shop: Carat  
Χορηγός: Σωµατείο «Οι Φίλοι της Μέριµνας»  
 
TVC Links:   https://youtu.be/c_RilYLpPpg 
       https://youtu.be/LZ9pguG0PQ8 
       https://youtu.be/ImvlHfb1vek 
       https://youtu.be/6NLSzGNuWFg 
_______________________________________________________ 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε:  
Μέριµνα, Χριστίνα Σαρρή, τηλ:. 210 6842833 - 6944608987 


