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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΩΔΩΝΗ: Συνεχής στήριξη στην ελληνική κοινωνία 

 

Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, στο πλαίσιο της διαρκούς υλοποίησης δράσεων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, συνεχίζει να στηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε όλη τη χώρα και 
πρόσφατα προχώρησε στην χορηγία αθλητικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Σχολείο 
Λογγάδων, ενώ ενίσχυσε τη Μητρόπολη Νίκαιας στην Αθήνα, στο έργο της για τη μέριμνα  
των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.  
 
Πιο συγκεκριμένα, η χορηγία αθλητικού εξοπλισμού, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 80 
μαθητών, οι οποίοι θα έχουν πλέον την δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλες τις αθλητικές 
δραστηριότητες, καθώς το σχολείο, μέχρι πρότινος, αντιμετώπιζε σημαντικές ελλείψεις σε 
αθλητικά είδη. 
 
Παράλληλα, η ΔΩΔΩΝΗ ενίσχυσε για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες το πολύ 

σημαντικό κοινωνικό έργο του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Νικαίας Αττικής, κ.κ. Αλεξίου, 

διαθέτοντας πάνω από 8 τόνους γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ, τα 

οποία διατέθηκαν σε κατοίκους της περιοχής που αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές 

δυσκολίες. 

Προάγοντας την ισορροπημένη διατροφή, τον αθλητισμό, την αλληλεγγύη και τον πολιτισμό 
και μένοντας πιστή στην παραγωγή αγνών, ελληνικών προϊόντων, που φέρουν τη γεύση του 
καλού, τη γεύση της ΔΩΔΩΝΗ, η εταιρεία υποστηρίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα 
πρωτοβουλίες φορέων και οργανισμών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πραγματοποίηση του 
έργου τους.      
  
Υπενθυμίζεται πως την τελευταία πενταετία, η ΔΩΔΩΝΗ έχει διαθέσει περισσότερα από 1,2 
εκατομμύρια μερίδες προϊόντων σε προγράμματα κοινωνικής ευθύνης στην ευρύτερη περιοχή 
της Ηπείρου, ανταποδίδοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη που λαμβάνει καθημερινά από την 
τοπική κοινωνία.   
 
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ, κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης 
δήλωσε: «Στην ΔΩΔΩΝΗ υλοποιούμε ετησίως ένα ευρύ πρόγραμμα ενεργειών εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης που θέτει στο επίκεντρο τόσο την τοπική κοινωνία, τους ανθρώπους μας, 
τους παραγωγούς μας, τους καταναλωτές και τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Είναι μεγάλη χαρά 
για εμάς να στηρίζουμε όλους τους τοπικούς και μη φορείς και οργανισμούς που έχουμε 
βοηθήσει τα τελευταία χρόνια, καθώς η ανιδιοτελής προσφορά και η ουσιαστική συμβολή 
αποτελούν κυρίαρχες αξίες του DNA μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα 
τους με όποιον τρόπο μπορούμε, καθώς στη ΔΩΔΩΝΗ είμαστε η γεύση του καλού. Κι αυτή η 
γεύση, διακατέχει όλες μας τις δραστηριότητες και αποτελεί την ίδια τη φιλοσοφία μας.»  
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