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O Αθλητικός Σύλλογος Νέου Βουτζά τιμά την HSBC για τη συνεισφορά της 

μετά τις πυρκαγιές του Ιουλίου 

Η HSBC συνέβαλε στην αποκατάσταση των εγκαταστάσεων και την αντικατάσταση 

του εξοπλισμού του Αθλητικού Συλλόγου του Νέου Βουτζά «Η Πρόοδος», ο οποίος 

υπέστη σημαντικές ζημιές από την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου. Ο Αθλητικός 

Σύλλογος τίμησε την HSBC για τη συνεισφορά της στην εκδήλωση εγκαινίων των 

ανακαινισμένων εγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2019.  

Κατά την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού, καταστράφηκε ολοσχερώς ένα από 

τα κτήρια του Συλλόγου και ο εξοπλισμός που περιείχε, ο προαύλιος χώρος και η 

περίφραξη των εγκαταστάσεων ενώ προκλήθηκαν σημαντικές φθορές σε γήπεδα.  

Η HSBC κάλυψε το κόστος αποκατάστασης της περίφραξης και αντικατάστασης 

μέρους του εξοπλισμού που καταστράφηκε (όπως μουσικά όργανα, ηχοσυστήματα, 

κλιματισμός, τραπέζια και καθίσματα εξωτερικού χώρου, ψύκτες κ.α.).  

Πέρα από το ποσό που διέθεσε η HSBC Ελλάδας στη δράση συνεισέφεραν οικονομικά 

η HSBC Mάλτας και εργαζόμενοι της HSBC από διάφορες χώρες του Ομίλου, οι οποίοι 

ευαισθητοποιήθηκαν μόλις ενημερώθηκαν για την τραγική έκβαση της πυρκαγιάς.  

Η Στέλλα Ρώσση, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Η Πρόοδος», 

τόνισε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των εγκαινίων: «Σήμερα τιμούμε την HSBC για 

τη στήριξη που μας προσέφερε για την ανοικοδόμηση του κέντρου μετά την 

καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου και την επιστροφή του Συλλόγου μας στην 

κανονικότητα. Η βοήθεια της Τράπεζας μας έδωσε κουράγιο και το κίνητρο να 

δημιουργήσουμε ξανά ό,τι καταστράφηκε ενώ έδωσε το έναυσμα και σε άλλους 

οργανισμούς ώστε να συνεισφέρουν και αυτοί».  

Ο Peter Yeates, CEO της HSBC Ελλάδας τόνισε: «Θεωρούμε ότι η αποκατάσταση 

των εγκαταστάσεων του Συλλόγου, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική 

κοινωνία, θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την περιοχή. Οι δραστηριότητες του 

Συλλόγου δίνουν δημιουργική διέξοδο στους κατοίκους της πληγείσας περιοχής και 

ειδικά στους νέους που μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν το περασμένο καλοκαίρι 

το έχουν ανάγκη. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην ιδιαίτερα συγκινητική 

αλληλεγγύη που επέδειξαν στους πληγέντες οι εργαζόμενοι της HSBC όχι μόνο από 

την Ελλάδα αλλά και από διάφορες άλλες χώρες του Ομίλου και να τους ευχαριστήσω 

για τη συνεισφορά τους». 

 

Δελτίο Τύπου 



 

 Το Δελτίο Τύπου εκδόθηκε από την  

HSBC France, Athens Branch 

Άλλες δράσεις υποστήριξης προς τους πυρόπληκτους από την HSBC 

Τον Ιούλιο του 2018, αμέσως μετά από τις φονικές πυρκαγιές στη νοτιοανατολική 

Αττική η HSBC πρόσφερε φαρμακευτικά είδη, νερό και τρόφιμα για την κάλυψη των 

πρώτων αναγκών των πυρόπληκτων. Oι εργαζόμενοι της HSBC συνέβαλαν και αυτοί 

με θέρμη στη συγκέντρωση των παραπάνω ειδών.  

Επιπλέον, η HSBC κάλυψε μέρος του κόστους του προγράμματος υποστήριξης των 

πυρόπληκτων μαθητών που οργανώνεται από τα Παιδικά Χωριά SOS σε όλα τα 

σχολεία της Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα. 

 

Σχετικά με τον Αθλητικό Σύλλογο Νέου Βουτζά «Η Πρόοδος» 

Ο Αθλητικός Σύλλογος ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια με στόχο να 

προσφέρει σε παιδιά, νέους και ενήλικες που ζουν στην περιοχή δημιουργική 

απασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Σε ετήσια βάση περισσότερα από 3.000 

άτομα συμμετέχουν σε δραστηριότητες του συλλόγου ενώ καθημερινά 250 άτομα, 

στην πλειοψηφία τους παιδιά, χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις για αθλητικές και 

πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν το Σύλλογο ως 

«ψυχή της τοπικής κοινωνίας», ειδικά για τους νέους.  

#Τέλος# 

 

Ο Όμιλος HSBC  

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο 

Όμιλος εξυπηρετεί περισσότερους από 39 εκατομμύρια πελάτες σε 66 χώρες και γεωγραφικές 

περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την 

Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.56 δις δολάρια ΗΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η 

HSBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 

παγκοσμίως.  

Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και 

θεσμικούς πελάτες. 

 

Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί προτροπή ή 

συμβουλή για την αγορά ή την πώληση καταθέσεων, χρεογράφων, αγαθών ή άλλων 

επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών ή επενδυτικής συμφωνίας. Η HSBC France, Athens 

Branch δεν συμβουλεύει με το παρόν, δεν δέχεται καμία υποχρέωση και δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη για την απόφαση του αναγνώστη που τυχόν βασίστηκε στην ενημέρωση 

αυτή. 

 

#Τέλος όλα# 




