
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής: Πολύτιμη Δωρεά για την έκτακτη 
ενίσχυση του ΕΣΥ 

 
 
Πεπεισμένοι ότι οι μάχες κερδίζονται όταν όλοι συνεργαζόμαστε για τον ίδιο σκοπό, το “Δίκτυο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής”, μετά από ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του, προχωρά σε 
δυναμική ενίσχυση της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον μεγάλο αγώνα 
που δίνουν για την αναχαίτιση του Covid-19. 
 
Επιταγή ύψους 300.000 ευρώ παραδόθηκε από τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννη Μασούτη, στον Πρόεδρο του “Δικτύου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής”, κ. Νικόλαο Πέντζο, στο πλαίσιο του προγράμματος του Δικτύου, 
«Προσφέρω στην Υγεία», για την προμήθεια αναπνευστήρων ΜΕΘ και νοσοκομειακού υλικού στα 
κρατικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο. 
 
Ανάλογης τάξης δωρεά κατατέθηκε από κοινού από εταιρίες μέλη του Δικτύου για την προμήθεια 
ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων-μελών μας 
στον αγώνα που δίνει το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας για την καταπολέμηση της 
εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού. 
 
"Για όλους εμάς τους ανθρώπους του «Δικτύου» ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Βρισκόμενοι αντιμέτωποι 
με έναν τόσο πρωτόγνωρο κίνδυνο δεν μπορούμε παρά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 
παλέψουμε με κάθε τρόπο για τους συνανθρώπους μας. Η στήριξη των επαγγελματιών Υγείας μπροστά 
σε μια τόσο μεγάλη πρόκληση για τα ελληνικά και παγκόσμια δεδομένα, δεν αποτελεί μια μόνο ηθική 
υποχρέωση, αλλά απόδειξη ότι ακόμα και η πιο άνιση μάχη μπορεί να κερδηθεί όταν όλοι 
συνεισφέρουμε από το πόστο που μπορούμε" αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση 
 
Το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής» με τη δράση του επιχειρεί να δυναμώσει το αίσθημα 
υπευθυνότητας απέναντι στον συνάνθρωπο και την κοινωνία και δηλώνει έτοιμο να συμβάλλει 
ουσιαστικά στην από κοινού προσπάθεια που πραγματοποιεί η χώρα μας για να προστατέψει το 
ύψιστο αγαθό της Υγείας και την αξία της ανθρώπινης ζωής. 
 
Το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής» αποτελεί σύμπραξη των σημαντικότερων φορέων της 
πόλης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και του Εμπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).. 
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