
 
 

 
 

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ  
ενισχύει το έργο της ΠΝΟΗΣ – Φίλοι Εντατικής 

Θεραπείας Παιδιού 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ενέργεια του Μακεδονικού Χαλβά  

με τίτλο «Μαζί τη Μόνη Δευτέρα που Αγαπάμε», υποστηρίζοντας το Σωματείο Πνοή – Φίλοι 
Εντατικής Θεραπείας Παιδιού 

#agapamedeftera #makedonikoshalvas 
 

Αθήνα, Χ Ιουνίου 2020 – Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ στάθηκε αρωγός στο έργο της ΠΝΟΗΣ - 
Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού, ενισχύοντας οικονομικά το Σωματείο, το οποίο μεριμνά για τον 
εξοπλισμό Μονάδων Εντατικής Θεραπείας παιδιών και νεογνών στα κρατικά νοσοκομεία της 
χώρας.  

Η κίνηση είναι αποτέλεσμα της διαδικτυακής ενέργειας του Μακεδονικού Χαλβά, που φέτος, μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.agapamedeftera.gr, έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να στείλει 
πρόσκληση στα αγαπημένα του πρόσωπα για να περάσουν «Μαζί τη Μόνη Δευτέρα που 
Αγαπάμε», την Καθαρά Δευτέρα. Μέσα από κάθε πρόσκληση, η παρέα του Μακεδονικού Χαλβά -
αποτυπωμένη εικαστικά στην πλατφόρμα - μεγάλωνε, ενώ παράλληλα ο κάθε επισκέπτης με τη 
συμμετοχή του υποστήριζε τον Μακεδονικό Χαλβά στην προσπάθειά του να ενισχύσει το έργο του 
Σωματείου ΠΝΟΗ. Περισσότερα από 26.000 άτομα επισκέφθηκαν το site και κάλεσαν τους 
αγαπημένους τους να συγκεντρωθούν γύρω από το καθαροδευτεριάτικο τραπέζι, υποστηρίζοντας 
έτσι οικογένειες που τα παιδιά τους νοσηλεύονται στην Εντατική. 

Η κυρία Λήδα Παπάζογλου-Βατσάκη, Marketing Manager της ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ, δήλωσε σχετικά: 
«Κάθε χρόνο, εκτός από την Καθαρά Δευτέρα, ο Μακεδονικός Χαλβάς συντροφεύει και ένα έργο 
αλληλεγγύης. Φέτος, όλοι όσοι επισκέφθηκαν το www.agapamedeftera.gr έβαλαν το λιθαράκι τους 
για να παρέχουμε, με τη βοήθεια της Πνοής, απαραίτητο εξοπλισμό σε μονάδες που φροντίζουν 
τους πιο γενναίους μαχητές, μικρά παιδιά και νεογνά. Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την 
καρδιά μας!».  

Εκ μέρους της Πνοής – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού, ο Πρόεδρος του Σωματείου, κύριος 
Ιωάννης Παπαδάτος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του, σημειώνοντας: «Η ανιδιοτελής προσφορά είναι 
αυτή που έχει καταστήσει πολλές φορές δυνατό πολλά παιδιά και βρέφη να επιστρέψουν υγιή στη 
θαλπωρή του σπιτιού τους, ακόμα και μετά από μακρά νοσηλεία. Η υποστήριξη από την εταιρεία 
ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ήταν ακριβώς αυτό, ανιδιοτελής, εγκάρδια, απλόχερη, και είμαστε σίγουροι ότι 
θα αποδώσει καρπούς και θα κάνει πολλές οικογένειες να χαμογελάσουν ξανά!».	

Με ιστορία 95 ετών, η εταιρία ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ συνεχίζει με συνέπεια να προσφέρει στην 
κοινωνία, υποστηρίζοντας έμπρακτα και με κάθε δυνατό τρόπο συνανθρώπους μας που 
βρίσκονται σε ανάγκη. 
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Πληροφορίες για τον Συντάκτη  

Λίγα λόγια την εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ 

Από το 1924 η ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ, συνδυάζοντας τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής 
με τον σύγχρονο εξοπλισμό και την τεχνολογία παράγει παραδοσιακά προϊόντα υψηλής 
διατροφικής αξίας με βάση το σουσάμι, απόλυτα ενταγμένα στη μεσογειακή διατροφή.  

Για περισσότερα από 90, χρόνια η ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ απευθύνεται στους καταναλωτές της 
με τον ίδιο σεβασμό και αγάπη, αναπτύσσοντας μαζί τους μια σχέση εμπιστοσύνης που 
περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα της, αφού παράλληλα με τα προϊόντα σουσαμιού, παράγει και 
εμπορεύεται και άλλα προϊόντα διατροφής με γνώμονα πάντα τη σταθερή ποιότητα στο τελικό 
αποτέλεσμα. 

 

Λίγα λόγια για την ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού  

Το Σωματείο «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού» ιδρύθηκε το 1991 από παιδιάτρους, 
γονείς και φίλους εθελοντές. Ασχολείται με τον εξοπλισμό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 
Παιδιών (ΜΕΘ) και Νεογνών (ΜΕΝ) καθώς και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας Παίδων (ΜΑΦ) 
στα Κρατικά Νοσοκομεία. Επίσης, στηρίζει ηθικά και υλικά τους γονείς που τα παιδιά τους 
νοσηλεύονται στις εντατικές μονάδες, συμβάλει την εκπαίδευση και επιμόρφωση του Ιατρικού και 
Νοσηλευτικού προσωπικού των Μονάδων, προσφέρει παροχή βασικών γνώσεων 
Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Α΄ Βοηθειών στο ευρύ κοινό και δραστηριοποιείται στην 
δημιουργία νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παιδιών και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας 
Παιδιών στα Κρατικά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας. 

Συντηρείται αποκλειστικά από δωρεές ιδιωτών, εταιρειών και έσοδα από εκδηλώσεις. Υπολογίζεται 
πως κάθε χρόνο περίπου 4.000 παιδιά έχουν ανάγκη νοσηλείας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
Παιδιών και Νεογνών. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Θανάση Κωστάκη, V+O 
COMMUNICATION, τηλ. 210 7249000 (298), e-mail:tko@vando.gr  


