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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Φέηορ ηιρ γιοπηέρ με μια κάπηα ή ένα CD ενιζσύοςμε ηην 
Ένωζη «Μαζί για ηο Παιδί» και ηο Σύνδεζμο «Ένα Όνειπο, 

μια Εςσή». 

Τα Public δημιούπγηζαν μοναδικέρ κάπηερ και CD πος θα κάνοςν ηιρ γιοπηέρ 
ζαρ ηόζο μοναδικέρ, όζο και ο ζκοπόρ πος ςποζηηπίζοςν! 

 

Απηέο ηηο γηνξηέο ηα Public δεκηνύξγεζαλ κηα ζεηξά από κνλαδηθέο θάξηεο θαη CD, 
κέξνο από ηηο πσιήζεηο ησλ νπνίσλ ζα δηαηεζεί ζε θηιαλζξσπηθό ζθνπό. Με θάζε 
αγνξά ηεο θάξηαο ή ηνπ CD ησλ Public, εληζρύεηε ηελ Ένωζη «Μαζί για ηο 
Παιδί» Ειιάδαο θαη ην Σύλδεζκν «Ένα Όνειπο, μια Εςσή» Κύπξνπ, ζσκαηεία πνπ 
προζθέροσν εηηζίως ζσνηονιζμένες σπηρεζίες και ένα καλύηερο μέλλον ζε παιδιά ποσ 
ανηιμεηωπίζοσν ζοβαρά προβλήμαηα. Σηόρνο ε ζπγθέληξσζε ηνπ πνζνύ ησλ 
50.000€! 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ αγνξά ηος CD «Ηappy holidays @ Public vol. 2» 
ζπλεηζθέξεηε ζηνλ ζθνπό ελώ ζπγρξόλσο έρεηε ηελ επθαηξία λα δώζεηε έλα 
θιαζζηθό ερόρξσκα ζην ξεβεγηόλ ζαο, θαζώο θαη λα δεκηνπξγήζεηε κηα μερσξηζηή  
γηνξηηλή αηκόζθαηξα πνπ ζα ελζνπζηάζεη εζάο θαη ηνπο θαιεζκέλνπο ζαο. Τν CD 
πεξηιακβάλεη 24 θιαζζηθέο θαη αγαπεκέλεο ρξηζηνπγελληάηηθεο κεισδίεο κε ηε 
θσλή δηάζεκσλ εξκελεπηώλ θαη ζαο πεξηκέλεη απνθιεηζηηθά ζηα Public ζηε ηηκή 
ησλ 3€. 

Santa Claus Is Coming To Town, Santa Baby, Jingle Bells, White Christmas θαη 
άιια αμέραζηα θνκκάηηα ζηηο απζεληηθέο εθηειέζεηο ησλ Φπανκ Σινάηπα, Έπθα 
Κιη, Μπένς Γκούνημαν, Μπινγκ Κπόζμπι θαη πνιιώλ άιισλ ζα ραξίζνπλ ζηηο 
γηνξηηλέο κέξεο πνπ ζα πεξάζεηε κε ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο έλαλ ήρν 
λνζηαιγηθώλ επνρώλ! 

Παξάιιεια, κε ηε μοναδική κάπηα Public με μόνο 1€ θα ανηαλλάξεηε εςσέρ με 
ηα αγαπημένα ζαρ ππόζωπα θαη ζα ζπλεηζθέξεηε ζηνλ ζηόρν ηεο ζπγθέληξσζεο 
ησλ 50.000 € γηα ηελ Έλσζε «Μαδί γηα ην Παηδί» Ειιάδαο θαη ην Σύλδεζκν «Έλα 
Όλεηξν, κηα Επρή» Κύπξνπ. 

Οι κάπηερ και ηα CD διαηίθενηαι ζηα 49 καηαζηήμαηα Public ζηην Ελλάδα και 

ηην Κύππο και ζηο public.gr. 

Καλά Χπιζηούγεννα από ηα Public! 

 

Λίγα λόγια για ηην Ένωζη «Μαζί για ηο Παιδί» και ηο Σύνδεζμο «Ένα Όνειπο, 

μια Εςσή» 

Η Έλσζε «Μαζί για ηο Παιδί» μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηελ Ειιάδα ην 1996.  

Πξόθεηηαη γηα κηα έλσζε 10 κε-θεξδνζθνπηθώλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, πνπ 

εξγάδνληαη γηα ηελ επεκεξία πεξηζζόηεξσλ από 10.000 παηδηώλ θάζε ρξόλν.  

Κύξηνο ζηόρνο ηεο Έλσζεο είλαη λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζε παηδηά θαη λένπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό, ηελ ελδν-νηθνγελεηαθή βία, ρξόληεο 

http://www.public.gr/
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αζζέλεηεο, δηαλνεηηθέο ή ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη ηελ αζζέλεηα ή ην ζάλαην 

θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγελείαο ηνπο, παξέρνληαο ςπρνινγηθή, εζηθή θαη 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε.  

 

Ο Παγθύπξηνο Σύλδεζκνο γηα παηδηά κε θαξθίλν θαη ζπλαθείο παζήζεηο «Ένα 

Όνειπο, Μια Εςσή» ηδξύζεθε ζηελ Κύπξν ην 1997 κε ηξεηο θύξηνπο ζηόρνπο: ηελ 

εθπιήξσζε επρώλ θαξθηλνπαζώλ παηδηώλ, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο θαη ηελ παξνρή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ηόζν ησλ παηδηώλ όζν 

θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληόο ηνπο.  

 

 


