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 Μέσα στο 2019 επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο το δίκτυο των  συνεργαζόμενων  με τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

καταστημάτων που τοποθέτησαν κουμπαράδες. Μερικοί κουμπαράδες σε κάποια καταστήματα 

δεν πήγαν καλά και έτσι αποφασίστηκε να αφαιρεθούν και στη θέση τους να μπουν ενημερωτικά 

φεϊγβολάν και το περιοδικό. Συνολικός αριθμός κουμπαράδων πανελλαδικά 255. Οι 20 εξ αυτών 

βρίσκονται στην  Αθήνα, αφού πρώτα έγινε έλεγχος και επαφή με τους καταστηματάρχες από 

συνεργάτη μας στην Αθήνα ενώ βρέθηκε άτομο που θα αναλάβει την διαχείρισή τους και την 

επέκταση του δικτύου των συνεργαζόμενων καταστημάτων στα οποία τοποθετείται κουμπαράς. 

Άλλες πόλεις που έχουν τοποθετηθεί κουμπαράδες μας είναι η Δράμα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η 

Λάρισα. Επίσης ξεκίνησε δυνατή συνεργασία με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ και έχει μπει κουμπαράς 

του ΒΕΝΙΑΜΙΝ και στα 25 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. 

 Συνεχίστηκε κανονικά το πρόγραμμα της μηνιαίας οικονομικής υποστήριξης παιδιών που 

μεγαλώνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ δέχθηκε αρκετά αιτήματα για 

βοήθεια. Με υπευθυνότητα, και προσοχή διασταύρωσε τις πραγματικές ανάγκες και 

ανταποκρίθηκε στις απολύτως απαραίτητες.  Στο τέλος του έτους 2019, προστέθηκαν στη δράση 

αυτή 7 μητέρες και τα 16 παιδιά τους ενώ συνολικά σε όλα τα προγράμματα του ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

προστέθηκαν άλλοι 51 ωφελούμενοι (μητέρες –παιδιά).  

 Σύνολο ωφελούμενων (μητέρων και παιδιών) σε όλη την Ελλάδα= 276 

 Αύξηση των αναγκών και των αιτημάτων υποστήριξης υπάρχουν και στην τράπεζα τροφίμων του 

Συλλόγου. Ευχάριστα νέα ήρθαν από τον Καναδά από την Ένωση ομογενών Magic Mission που 

υποστηρίζουν συλλόγους παιδιών και ιδρύματα στην Ελλάδα και μας έδωσαν πάνω από τρεις 

τόνους τρόφιμα αξίας τουλάχιστον 2.500€, ενώ υπάρχει υπόσχεση από την ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ, την ένωση 

Ελλήνων εφοπλιστών να μας καλύψουν όλα τα τρόφιμα 42 υποστηριζόμενων μητέρων και για το 

2020. Οι υπόλοιπες ωφελούμενες μητέρες συνεχίζουν να καλύπτονται από την Τράπεζα Τροφίμων 

του ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Η δωρεάν παροχή τροφίμων αξίας περίπου 25.000€ από τη Εταιρία Κοινωνικής 

Προσφοράς των Ελλήνων εφοπλιστών ΣΥΝΕΝΩΣΗ ναι μεν δεν εμφανίζονται στον απολογισμό ως 

έσοδο, ωστόσο ελάφρυναν ουσιαστικά τα έξοδα στην κατηγορία της τράπεζας τροφίμων.   

 Επίσης κάποιοι φούρνοι μας προμηθεύουν με ψωμί ημέρας που μπορούμε να τοποθετούμε στην 

κατάψυξη και να το δίνουμε στις οικογένειες. Γίνεται προσπάθεια να δίνουμε προτεραιότητα στις 

μητέρες με τα πιο χαμηλά εισοδήματα ενώ η υποστήριξη συνεχίζεται μέχρι ενηλικιώσεως των 

παιδιών. 



 Η Ετήσια χριστουγεννιάτικη  γιορτή παιδιών που υποστηρίζει ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ έγινε στις 27/12/2019 

στην αίθουσα του πάνω ορόφου της Εκάβης με την συμμετοχή του Μποτώνη Στέφανου - 

Χριστιανική διαπαιδαγώγηση- . Τα παιδιά αλλά και οι μητέρες τους απόλαυσαν το ζεστό 

περιβάλλον, τα κεράσματα, παρακολούθησαν κουκλοθέατρο και έπαιξαν με την ψυχή τους με 

παιχνίδια που διοργάνωσε μια συνεργάτιδα του ΒΕΝΙΑΜΙΝ και  έπειτα παρέλαβαν τα δώρα που 

τους πρόσφερε ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ. Επίσης τον Δεκέμβριο έγινε Christmas Bazaar στην Λάρισα, στην 

Κατερίνη και επίσης είχαμε και φέτος  παρουσία στην Ονειρούπολη της Δράμας. Η συνεργασία με 

τοπικούς και όχι μόνο φορείς συνεχίστηκε κανονικά. Ενδεικτικά, ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ συνεργάστηκε  με 

την ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ- Σύλλογο ποντίων  για τις εξαμηνιαίες αιμοδοσίες αλλά και την 

Εθελοντική ομάδα δράσης Ν. Πιερίας. 

 Η παρουσία του ΒΕΝΙΑΜΙΝ στην εκπομπή ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ τον Ιανουάριο του 2019, συνεχίζει 

ακόμα και σήμερα να έχει ευεργετική επίδραση στο έργο του Συλλόγου καθώς πολλοί άνθρωποι 

από όλη την Ελλάδα είδαν την εκπομπή και αποφάσισαν να κάνουν δωρεά προς τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ! 

 Διοργανώθηκε Πασχαλινό Bazaar στην πλατεία της Κατερίνης 

 Διοργανώθηκε υπαίθριο παζάρι μεταχειρισμένων προϊόντων στην πλατεία Κατερίνης. 

 Διοργανώθηκε εβδομαδιαίο παζάρι σχολικών ειδών στην πλατεία Κατερίνης. 

 Έγινε συνεργασία με την Cash Back όπου ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ έχει την δική του κάρτα την οποία μπορεί 

να προωθεί στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό έχει έσοδα ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ κάθε φορά που κάποιος 

χρησιμοποιεί αυτήν την κάρτα στις αγορές του από τα συμβεβλημένα καταστήματα που υπάρχουν 

παγκοσμίως. 

 Στους νέους τρόπους οικονομικής υποστήριξης του ΒΕΝΙΑΜΙΝ πρέπει να αναφέρουμε τα 

συστήματα ηλεκτρονικών δωρεών μέσω Web banking των 4 συστημικών τραπεζών όπου ο 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ φιγουράρει μεταξύ άλλων γνωστών συλλόγων (Χαμόγελο του Παιδιού, Κιβωτός του 

Κόσμου κτλ) και έτσι άτομα από όλο τον κόσμο που δεν γνώριζαν τον Σύλλογο, έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν δωρεά στον ΒΕΝΙΑΜΙΝ ενισχύοντας το έργο του.  

 Ήδη μέσα στους πρώτους 4 μήνες λειτουργίας αυτού του συστήματος μαζεύτηκαν 1155€!!!  Επίσης  

ενισχύεται η ήδη υπάρχουσα συνεργασία με την Cashback όπου μέσω των καθημερινών τους 

αγορών μπορούν φίλοι του ΒΕΝΙΑΜΙΝ να ενισχύσουν τον σύλλογο. Ξεκίνησε μια ακόμα 

συνεργασία με το Youbehero.com στο οποίο όσοι κάνουν ηλεκτρονικές αγορές από διάφορα 

γνωστά  e-shops μπορούν να επιλέξουν τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ να λαμβάνει τις εκπτώσεις που τους δίνουν 

τα καταστήματα. Μέσα σε 1 μήνα ήδη 18 φίλοι επέλεξαν τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ ως το σύλλογο που θα 

ενισχύσουν με τις αγορές τους. 

 Όλα τα υπόλοιπα προγράμματα συνεχίστηκαν κανονικά μεταξύ των οποίων και το κατασκηνωτικό 

πρόγραμμα  στη Λεπτοκαρυά. 

 


