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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Μαθαίνοςμε ζηα παιδιά ηην αξία ηηρ αποηαμίεςζηρ»
Μία ππωηοβοςλíα ηηρ Eurobank για ηην Παγκόζμια Ημέπα Αποηαμίεςζηρ
Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Απνηακίεπζεο, ζηηο 31 Οθησβξίνπ, ε Eurobank
αλέιαβε κηα πξσηνβνπιία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζρεδηάδνληαο κηα
δηαθνξεηηθή θακπάληα γηα ηελ αμία ηεο απνηακίεπζεο ζηε γιώζζα ησλ παηδηώλ.
Θδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, ε Eurobank επηδηώθεη λα αλαδείμεη κέζα από κηα
δηαθνξεηηθή επξύηεξε νπηηθή ηε ζεκαζία ηεο απνηακίεπζεο σο ζηάζε δσήο, ώζηε ηα
παηδηά λα αλαθαιύςνπλ πσο κπνξνύλ λα πεηύρνπλ θάηη κεγάιν, αξθεί λα μεθηλήζνπλ
από θάηη κηθξό, θαζεκεξηλό. Παξάιιεια αλαδεηθλύεηαη ε ζεκαζία ηεο ζπλέπεηαο
ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ πξάμεώλ καο, αλνίγνληαο έλα παξάζπξν αηζηνδνμίαο γηα ην
κέιινλ πνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα ρηίζεη κόλνο ηνπ.
Η θακπάληα ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ παδηθνύ βηβιίνπ «Αν Κάθε Μέπα» θαη
απεπζύλεηαη θαη’ αξρήλ ζηνπο γνλείο θαιώληάο ηνπο λα κνηξαζηνύλ κε ηα παηδηά
ηνπο ηελ έλλνηα θαη ηελ αμία ηεο απνηακίεπζεο κέζα από εηθόλεο θαη εθπαηδεπηηθά
παηρλίδηα. Γεκηνπξγνί ηνπ βηβιίνπ, ην νπνίν δηαλέκεηαη από ην δίθηπν ησλ
θαηαζηεκάησλ ηεο Eurobank, είλαη νη βξαβεπκέλνη κε Κξαηηθό Βξαβείν θ. Αληώλεο
Παπαζενδνύινπ θαη θ. Μπξηώ Γειεβνξηά.
Ταπηόρξνλα ε Tξάπεδα δεκηνύξγεζε έλα απνθιεηζηηθό micro site,
ην
www.eurobank.gr/apotamiefsi , ην νπνίν κε ηε βνήζεηα δπν online εθπαηδεπηηθώλ
παηρληδηώλ, βνεζάεη ηνπο γνλείο λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαιύηεξα ηελ έλλνηα
ηεο απνηακίεπζεο, θαη λα εθπαηδεύζνπλ ηα παηδηά γηα ηα νθέιε ηεο, ελώ δίλεη σο
δώξν ζην ηέινο ηνπ θάζε παηρληδηνύ, ην βηβιίν «Αλ Κάζε κέξα».
«Σηε Eurobank πηζηεύνπκε όηη ζήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ πξέπεη λα επηβξαβεύνπκε
θαη λα ζηεξίδνπκε ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο ζε θάζε ζεηηθή πξνζπάζεηα, όζν
κηθξή ή κεγάιε θαη εάλ είλαη. Μαο ζπγθηλεί ηδηαίηεξα ε αληαπόθξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλόηεηαο, θαζώο δερόκαζηε ήδε, από δαζθάινπο λεπηαγωγείωλ θαη δεκνηηθώλ από
όιε ηελ Ειιάδα, αηηήκαηα γηα ηελ απνζηνιή ηνπ βηβιίνπ ζηα ζρνιεία ηνπο. Θα ήζεια λα
ζπγραξώ πξνζωπηθά απηνύο ηνπο δαζθάινπο, θαη λα πξνζθαιέζω θαη όζνπο αθόκα ην
επηζπκνύλ λα επηθνηλωλήζνπλ καδί καο, γηα λα ηνπο ζηεξίμνπκε ζην ζεκαληηθό απηό
ηνπο έξγo» δήισζε ν θ. Μηράιεο Βιαζηαξάθεο, Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηθηύνπ
Eurobank.
Τελ θακπάληα ππνγξάθεη ην Mεγάιν Τακηεπηήξην ηεο Eurobank, πνπ δίλεη επηπιένλ
αμία θαη ζηεξίδεη ζηελ πξάμε θάζε λέα απνηακίεπζε, κε πξνλνκηαθό επηηόθην από ην
πξώην επξώ, άκεζε ξεπζηόηεηα θαη πξόζβαζε ζηηο νηθνλνκίεο, θαη Θαηξηθέο παξνρέο
κε πξνλνκηαθνύο όξνπο γηα όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Ζσή & Υγεία».
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