
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αρ. Πρωτ.: 21421 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                                  Μαρκόπουλο, 23/12/2015              
Υποκατάστημα Πόρτο Ράφτη  
Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας           Προς: Εκπαιδευτήρια  
Μαρίας Κιμπιζή             «Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος» 
Τηλ.: 22990-71706 
          22990-85095             Υπόψη κ. Διευθυντή 
Fax: 2299085270 
Email: kimpizi@markopoulo.gr  

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  
     

 
Αγαπητέ κ. Διευθυντά, 
Αξιότιμοι μαθητές – Αγαπητά μου παιδιά, 
 
Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους του 
Δήμου Μαρκοπούλου, για την γενναιόδωρη και γεμάτη αγάπη προσφορά σας προς το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας, τις Χριστουγεννιάτικες αυτές ημέρες, για 
την στήριξη των συνανθρώπων μας, που έχουν πραγματικά ανάγκη τη στήριξη και 
την αρωγή μας. 
 
Το γεγονός ότι η βοήθειά σας είναι σταθερή, καθώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
πραγματοποιείτε προσφορές προς το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο, αποτελεί 
ακράδαντη απόδειξη της κοινωνικής σας ευαισθησίας και των γνήσιων αισθημάτων 
αλληλεγγύης που σας διακατέχουν. 
 
Στο μάθημα της «ανθρωπιάς», παίρνετε αναμφίβολα Άριστα! Θεωρούμε πως αυτή 
είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσατε να σημειώσετε στους κόλπους της 
Παιδείας και της Εκπαίδευσης, καθώς αυτή η νοοτροπία θα σας συντροφεύει για 
ολόκληρη τη ζωή σας. 
 
Με μεγάλη μας χαρά, παραλάβαμε την Τρίτη, 22-12-2015, τα εξής: 
 

• 624 κουτιά γάλα εβαπορέ 
• 180 τεμάχια ζάχαρη 
• 700 τεμάχια χυμό ντομάτας 
• 1000 τεμάχια ζυμαρικά 
• 200 τεμάχια αλεύρι 
• 90 τεμάχια απορρυπαντικό ρούχων «ΟΜΟ» 

 
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο 
συμπλήρωσε στις 17/12/2015 τέσσερα (4) χρόνια λειτουργίας, συνεχίζει να στηρίζει 
σταθερά από τον Δεκέμβριο του 2011, τις οικογένειες που μας χρειάζονται στο 
πλευρό τους, προσφέροντας συνολικά βοήθεια σε περισσότερους από 1.000 
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συμπολίτες μας, χάρη στην συγκινητική ανταπόκριση και συμμετοχή ιδιωτών, 
εταιρειών και φορέων, στην κοινή μας προσπάθεια.  
 
Ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και κάθε πρόοδο σε σας και στους μαθητές σας! Για μια 
ακόμα φορά, βρισκόμαστε στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι 
η σπουδαία προσφορά σας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χορηγίες που έχουμε 
δεχθεί.  
 
Παρακαλούμε τέλος, να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας, σε όσους συμμετείχαν στην 
συλλογική αυτή δράση προσφοράς. 
 
Καλά Χριστούγεννα & ευτυχισμένο το νέο Έτος! 

 
 
 

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 
η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού 
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