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∆ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

__________________________________ 

Ανάδειξη του εθελοντισµού από την INTERAMERICAN,  
µε την “Κατάθεση Αλληλεγγύης” των εργαζοµένων  

 

Συνεχίζοντας για έκτη χρονιά την εκστρατεία εθελοντικής συνεισφοράς των 
εργαζοµένων της προς υποστήριξη αστέγων και απόρων, η INTERAMERICAN 
οργάνωσε και κατά τον περασµένο ∆εκέµβριο την τακτική «Κατάθεση 
Αλληλεγγύης» για την συγκέντρωση τροφίµων και αναλωσίµων ειδών. Η 
εκστρατεία απέδωσε 1,1 τόνο τροφίµων από την εταιρική κοινωνία της Αθήνας, 
ποσότητα που διατέθηκε στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (ΚΥΑ∆Α) του 
∆ήµου Αθηναίων. Ακόµη, σηµαντική ήταν και στη Θεσσαλονίκη η συγκοµιδή 
τροφίµων και ειδών υγιεινής και οικιακής χρήσης, που προσέφερε η εταιρεία στο 
φιλόπτωχο Ταµείο της ενορίας Αγίου Ελευθερίου στο Ντεπώ, επίσης στην Πάτρα µε 
επίδοση στο ίδρυµα “Κιβωτός της Αγάπης” και στα Γιάννενα για το Κέντρο 
Προστασίας Παιδιού. 
 
Παράλληλα, η INTERAMERICAN ήταν και φέτος η χορηγός του πρωτοχρονιάτικου 
γεύµατος που οργάνωσε για απόρους ο ∆ήµος Αθηναίων, στο κλειστό δηµοτικό 
γυµναστήριο του Ρουφ, στο οποίο συµµετείχαν περίπου 1.000 πολίτες. Η εταιρεία 
ήταν χορηγός το 2017 και του πασχαλινού τραπεζιού, επαναλαµβάνοντας σταθερά 
την αρωγή που παρέχει στις πρωτοβουλίες των κοινωνικών δοµών του ∆ήµου 
Αθηναίων, οι οποίες υποστηρίζουν περίπου 25.000 άτοµα. 
 
Η δραστική αντιµετώπιση και ο περιορισµός της φτώχειας αποτελεί έναν από τους 
17 Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και επιχειρήσεις µε οργανωµένο σχέδιο 
δράσεων υπευθυνότητας, όπως η INTERAMERICAN, εναρµονίζουν τις σχετικές 
πρακτικές τους. Έτσι, πέρα από την υλοποίηση επιχειρησιακών προτεραιοτήτων για 
την εκπαίδευση και απασχόληση σε αναδυόµενους τοµείς εργασίας -αφού η 
ανεργία αποτελεί την κατ’ εξοχήν αιτία ακραίας φτώχειας στις µικρότερες ηλικίες 
(18-29 ετών) στη χώρα µας- υποστηρίζουν και το έργο φορέων κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Για την κατάσταση ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα συνεκτιµάται η 
σοβαρή ανεπάρκεια της εισοδηµατικής στήριξης των ανέργων. Κατά το πρώτο 
δεκάµηνο του 2017, ενώ ο αριθµός των ανέργων είχε φθάσει τους 1.030.000, 
αυτοί που ελάµβαναν επίδοµα ανεργίας έφθαναν µόλις το 11,8% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 
και ΟΑΕ∆ - πηγή «διαΝΕΟσις»).  

 


