
Ημερομηνία: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 
Λέξεις:  
Τίτλος: Σούπερ μάρκετ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ και Colgate Palmolive Χαρίζουν Χαμόγελα! 
 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση προσφοράς και αλληλεγγύης που διοργάνωσαν 
τα Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, σε συνεργασία με την εταιρεία Colgate Palmolive, 
σε ιδρύματα για παιδιά σε όλη την Κρήτη. Σκοπός της δράσης ήταν να χαρίσει 
χαμόγελα και αισιοδοξία σε ιδρύματα που ασχολούνται με παιδιά και 
δραστηριοποιούνται από τα Χανιά ως το Λασίθι.  
 
Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν είδη καθαριότητας Ajax, προϊόντα προσωπικής 
περιποίησης Palmolive και προϊόντα στοματικής υγιεινής Colgate στα παρακάτω 
ιδρύματα, ανάλογα με τις ανάγκες τους: 
 

 Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων  Προσώπων - 
Παράρτημα Χανίων – «Κέντρο Δρ. Μαρίας Τζαμαριουδάκη» 

 Κέντρο Ειδικών Παιδιών Ο Άγιος Σπυρίδων – Κρουσώνας Ηρακλείου 
 Ηλιαχτίδα - Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία- 

Ηράκλειο  
 Παράρτημα προστασίας παιδιού Λασιθίου – Νεάπολη Λασιθίου 

 
 
 

 
 
 

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της κρητικής εταιρείας Χαλκιαδάκης Α.Ε. που έχει ως στόχο την 
παροχή στοχευμένης και ουσιαστικής βοήθειας σε συνανθρώπους μας που το έχουν 
ανάγκη. 

«Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, στέκονται ουσιαστικά και έμπρακτα στο πλευρό 
της τοπικής κοινωνίας. Ως ανταπόδοση της αποδοχής και της εμπιστοσύνης που η ίδια 
αυτή κοινωνία μας δείχνει, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Εδώ και 
πολλά χρόνια και ειδικά σε θέματα που αφορούν τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης 
μικρών παιδιών, προσπαθούμε διαρκώς για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο 
μπορούμε» τόνισε η εκπρόσωπος της Χαλκιαδάκης Α.Ε κ. Χριστίνα Χαλκιαδάκη. «Και 
φυσικά δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Μεγιστοποιούμε τα αποτελέσματα, 
ενεργοποιώντας και τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, ενημερώνοντας για 
τις ανάγκες και την πολύ καλή δουλειά που γίνεται σε επίπεδο δομών αλληλεγγύης 
στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν και να ενισχύουν την προσπάθεια αυτή. 
Η προσπάθεια φυσικά και συνεχίζεται με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες, που θα 
ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα» συμπλήρωσε η κ. Χ. Χαλκιαδάκη. 
 


