
 
 
 

31 Μαΐου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

         Το γάλα ΔΩΔΩΝΗ είναι καλύτερο όταν το μοιράζεσαι! 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος, η ΔΩΔΩΝΗ προσφέρει 1 τόνο γάλα στο 

Παιδικό Χωριό SOS Βάρης 

  

#ΜοirasouGala #DodoniEU #WorldMilkDay2017 

 

     
 

Η ΔΩΔΩΝΗ, η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου με 54 χρόνια ιστορίας και 

παράδοσης στη γεύση, τη Γεύση του Καλού, γιορτάζει και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα 

Γάλακτος υλοποιώντας δράσεις με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη διατροφική αξία 

του φρέσκου γάλακτος και τη διάθεση 1 τόνου φρέσκου γάλακτος ΔΩΔΩΝΗ στο Παιδικό 

Χωριό SOS Βάρης μέσω του διαδραστικού microsite https://dodoni.eu/moirasougala. 

 

Αγκαλιάζοντας τις παραδόσεις και τις αξίες που συνθέτουν το όνομα ΔΩΔΩΝΗ, η εταιρεία 
συνεργάζεται με περισσότερους από 5.500 Έλληνες παραγωγούς σε 514 χωριά της 
χώρας, ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν καθημερινά το φρέσκο 100% Ελληνικό 
γάλα ΔΩΔΩΝΗ, το οποίο ξεχωρίζει για τη θρεπτική αξία και την πλούσια γεύση του χάρη στα 
2.500 βότανα και φυτά που φύονται στα βοσκοτόπια της Ηπείρου. Από το ίδιο φρέσκο γάλα 
δημιουργούνται και όλα τα αγαπημένα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ, όπως η πασίγνωστη φέτα, τα 
αυθεντικά κίτρινα τυριά και τα αγαπημένα γιαούρτια. 
 

Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γάλακτος, η ΔΩΔΩΝΗ φέτος δημιούργησε το 

microsite https://dodoni.eu/moirasougala. Μέσω αυτού η εταιρεία προσκαλεί τους χρήστες 

των social media και του internet να ανακαλύψουν πως χρησιμοποιείται το γάλα σε διάφορες 

χώρες του κόσμου αλλά και στην Ελλάδα, και να κάνουν share τον τρόπο με τον οποίο 

προτιμούν οι ίδιοι να το καταναλώνουν. Με κάθε share οι επισκέπτες βοηθούν τη ΔΩΔΩΝΗ 

να συγκεντρώσει συνολικά 1.000 λίτρα γάλα για την κάλυψη των αναγκών των 

παιδιών που ζουν και μεγαλώνουν στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα μέρος στη κλήρωση για να κερδίσουν αγαπημένα, ελληνικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρα Γάλακτος την Πέμπτη 1η Ιουνίου 

προωθητικές ομάδες της ΔΩΔΩΝΗ θα βρίσκονται από τις 12:00μ.μ μέχρι και τις 20:00μ.μ 

στην πλατεία Συντάγματος και Νέας Σμύρνης στην Αθήνα, στην πλατεία Πύρρου και 

Μαβίλη στα Ιωάννινα, καθώς και στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη,  

προσκαλώντας το κοινό να δοκιμάσει το φρέσκο γάλα ΔΩΔΩΝΗ, να ενημερωθεί για την 

υψηλή θρεπτική αξία που αυτό έχει για τον ανθρώπινο οργανισμό και να προμηθευτεί 

εκπτωτικά κουπόνια.  

Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ πιστή στις αξίες της για προσφορά αγνών γαλακτοκομικών 

και τυροκομικών προϊόντων, υλοποιεί σταθερά δράσεις που θέτουν στο επίκεντρο τον 
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άνθρωπο και τη σωστή διατροφή, στηρίζοντας εμπράκτως φορείς και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς που επιτελούν σημαντικό έργο για την ελληνική κοινωνία και οικογένεια.   

 

Μπορείτε να δείτε το video της ΔΩΔΩΝΗ για την Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος στο 

https://www.youtube.com/watch?v=ELEltLVBcS4 

 

 

### 
 

Λίγα λόγια για την Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος 

Η Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος (World Milk Day) εορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο την 1η Ιουνίου, με 
στόχο την ανάδειξη της αξίας του γάλακτος στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Η πρωτοβουλία ανήκει 
στην Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ και η σχετική εκδήλωση καθιερώθηκε επίσημα το 
2001. http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/school-milk/15th-world-milk-day/en/ 
 

Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ  

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 54 χρόνια αυθεντικής παράδοσης και ιστορίας, η εταιρεία με 
έδρα τα Ιωάννινα, παράγει αυθεντικά, αμιγώς ελληνικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, 
χρησιμοποιώντας 100% ελληνικό αγελαδινό, κατσικίσιο και πρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από ένα 
διευρυμένο δίκτυο 5.500 Ελλήνων παραγωγών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. 
Με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά  και εξαγωγική δραστηριότητα σε 45 
χώρες του κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ διαθέτει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και 
παράγει 80 ξεχωριστά προϊόντα, που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και την 100% ελληνική τους 
ταυτότητα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να  επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu, 

https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/ 

Λίγα λόγια για τα Παιδικά ΧωριάSOS  

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού SOS Children’s Villages International, 
που λειτουργεί σε 134 χώρες. Στην Ελλάδα, τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ειδικά αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό 
Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό την προστασία των παιδιών, τα οποία για σοβαρούς κοινωνικούς 
λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των φυσικών τους γονιών. Επιπρόσθετα, στα Παιδικά Χωριά SOS, 
μπροστά στην ολοένα αυξανόμενη κρίση, έχουμε διευρύνει το έργο μας από το 2011, βοηθώντας παιδιά και 
οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση λόγω φτώχειας από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη, να αντιμετωπίσουν με 
αξιοπρέπεια τις δυσκολίες και να παραμείνουν ενωμένες, προσφέροντας ψυχολογική υποστήριξη, υλική 
βοήθεια, εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα παιδιά και καλύπτοντας βασικές ανάγκες διατροφής.  
Τα έξοδα λειτουργίας όλων των παραπάνω προγραμμάτων καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από τις μικρές 
ή μεγάλες δωρεές των φίλων υποστηρικτών μας.”  
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να  επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες http://www.sos-villages.gr/ και  
https://www.facebook.com/sosvillagesgr/ 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
V+O Communication: Ζαφείρα Ατσίδη, email:za@vando.gr, τηλ. 210 7249000 
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε: Γιάννης Κεϊσογλου, Εκπρόσωπος Τύπου, email: press@dodoni.eu, τηλ. 26510 89700 
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