
 

 

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022 

Αιδεσιμότατε Σιγάλα, 

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο «Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Λειβαδιάς» 

έχει επιλεγεί να συμμετέχει για το έτος 2022-2023 στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης της Eurocatering «Ο Φρεσκούλης προσφέρει μια Αγκαλιά φρούτα και 

λαχανικά».  

 

Η ιστορία της «φρέσκιας αγκαλιάς» μας ξεκίνησε στις 16 Οκτωβρίου το 2016 με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. Στόχοι της είναι να συμβάλει στην 

εξασφάλιση μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής και να προωθήσει την 

επισιτιστική ασφάλεια, που αποστερούνται χιλιάδες παιδιά και στη χώρα μας. Με την 

άφιξη της άνοιξης και με αφορμή τα 18 χρόνια του Φρεσκούλη, αποφασίσαμε να 

ενισχύσουμε τη δράση μας. Ανοίξαμε νέο κύκλο δωρεών μέσα στον Μάιο εντάσσοντας 

στην πρωτοβουλία «Μια αγκαλιά φρούτα και λαχανικά» περισσότερες οργανώσεις και 

κοινωφελή σωματεία. Αποφασίσαμε να μοιραστούμε τους καρπούς της γης μας με 

περισσότερους ανθρώπους σε περισσότερα τραπέζια και να προσκαλέσουμε σε αυτά 

και τους καταναλωτές μας, οι οποίοι πλέον, με κάθε αγορά προϊόντων 

Φρεσκούλης συνεισφέρουν στη δράση.  

 



 

 

 

 

 

Όπως κάθε Οκτώβριο, έτσι, και τώρα, ζητήσαμε την αρωγή της Οργάνωσης Διάσωσης 

Τροφής «Μπορούμε», προκειμένου να επιλέξουμε τους κοινωφελείς οργανισμούς από 

τις περιοχές των υποκαταστημάτων μας, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λιβαδειά, 

Λάρισα, Πάτρα και Ιωάννινα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.  

 

Αποστολή μας, είναι να καλύπτουμε μέχρις τις 16 Οκτωβρίου 2023, τις ανάγκες σας σε 

φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έτσι, κάθε Τετάρτη θα παραλαμβάνετε μία συγκεκριμένη 

λίστα ειδών που περιλαμβάνει 15 βασικά οπωρολαχανικά, συν αυγά και επιπλέον 2-3 

προϊόντα εποχής. Για οτιδήποτε αφορά την λίστα τροφίμων σας μπορείτε να μας καλείτε 

στο τηλέφωνο 210 2400869. Κατά την επικοινωνία σας, παρακαλείσθε να αναφέρετε 

πάντα το όνομα του φορέα σας και τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Η ημερομηνία 

έναρξης του προγράμματος είναι Τετάρτη 16 Νοεμβρίου. 

 

Κλείνοντας, εκ μέρους του κου Χρυσόστομου Μαυρόπουλου, Ιδρυτή & Διευθύνοντα 

Συμβούλου και όλων των ανθρώπων που αποτελούμε την Eurocatering ΑΕ, να σας 

συγχαρούμε για το κοινωνικό σας έργο και την πολύτιμη συμβολή σας στις ζωές των 

παιδιών και στην κοινωνία. Ο Φρεσκούλης και οι καταναλωτές του δίνουμε το παρόν και 

είναι τιμή μας να συμμετέχουμε στην καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλετε. 

 

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και καλή συνέχεια! 

  

Με εκτίμηση, 

Αγγελική Ιωσηφίδου 

Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας 

 

 

 


