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Αγαπητέ κ. Διευθυντά, 

Αξιότιμοι μαθητές – Αγαπητά μου παιδιά, 

 

Η παρούσα επιστολή, αποτελεί εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου το ελάχιστο που 

μπορούμε να κάνουμε, για να σας εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας, για 

την αξιέπαινη κίνηση αγάπης και προσφοράς που πραγματοποιήσατε προς το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας, εν όψει των γιορτινών ημερών του Πάσχα, 

που μας υπενθυμίζουν τη σημασία του «μοιράζομαι» και την χαρά που αποκομίζουμε 

και εμείς οι ίδιοι μέσω της ανιδιοτελούς προσφοράς. 

 

Αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια για την γενναιόδωρη και άξια προς μίμηση 

πρωτοβουλία σας, καθώς όπως επανειλημμένα έχετε αποδείξει τα τελευταία τρία 

χρόνια, με αντίστοιχες προσφορές προς το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο, η Κοινωνική 

Αλληλεγγύη είναι ένα «μάθημα» στο οποίο παίρνετε όλοι άριστα με τόνο! 

 

Με μεγάλη μας χαρά, παραλάβαμε την Παρασκευή, 3-4-2015, τα εξής: 

 

 624 κουτιά γάλα 

 36 τεμάχια λάδι 2L 

 372 χυμούς ντομάτας 

 192 κονσέρβες 

 50 απορρυπαντικά ρούχων 

 

Με οδηγό την ανιδιοτελή προσφορά και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου έχει καταφέρει να κρατηθεί 

ζωντανό από τις 17 Δεκεμβρίου 2011, χάρη στην συγκινητική ανταπόκριση ιδιωτών, 

εταιρειών και φορέων, προσφέροντας συνολικά βοήθεια σε 270 οικογένειες 

συμπολιτών μας! 

 

Το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο, με διακριτικότητα, έγνοια για την αξιοπρέπεια των 

δικαιούχων, αλλά και αυστηρά κριτήρια, στηρίζει τους συμπολίτες μας που έχουν 

πραγματικά ανάγκη, στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης της σύγχρονης 

πρόκλησης, της διαρκώς επεκτεινόμενης φτώχειας. 
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Ευχόμαστε υγεία και κάθε πρόοδο σε σας και στους μαθητές σας και παρακαλούμε 

να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας,  σε όλους, όσοι συμμετείχαν σε αυτή την 

σπουδαία προσφορά – μία από τις μεγαλύτερες  χορηγίες που έχουμε δεχθεί. 

 

Καλή Ανάσταση! 

 
 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού 
& Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Μαρία Κιμπιζή 

 
 

 

 

 

 

 


