
Πεύκα, 15/12/2021 

«Συγκέντρωση χρημάτων για την αρωγή οικογενειών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα» 

Αγαπητοί γονείς, 

Το σχολείο μας κάθε χρόνο τέτοια εποχή, εκτός από τα  είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώνει 

και διαθέτει σε ανθρωπιστικές οργανώσεις (όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού»), συγκεντρώνει και 

χρήματα προκειμένου να τα προσφέρει σε οικογένειες που γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουν 

σοβαρά οικονομικά προβλήματα και τα παιδιά των οποίων φοιτούν στο σχολείο μας. Πέρυσι, τα 

χρήματα συγκεντρώθηκαν χάρη στην πολύτιμη βοήθεια του Φιλόπτωχου του Ι. Ν. 

Αγίων Αποστόλων Πεύκων, μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του. Φέτος που τα μαθήματα 

πραγματοποιούνται διά ζώσης, επειδή αρκετοί από εμάς (γονείς και εκπαιδευτικοί) δεν 

διαθέτουμε τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα όπου τηρείται ο λογαριασμός του Φιλόπτωχου, 

αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε τα χρήματα στο σχολείο, ώστε να αποφευχθεί και η χρέωση 

προμήθειας της τράπεζας. 

Αυτές τις γιορτινές μέρες που πλησιάζουν, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν οικογένειες που 

παλεύουν κάθε μέρα για όλα αυτά που, οι περισσότεροι από εμάς, θεωρούμε δεδομένα. Είναι 

γείτονές μας, τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο μας, είναι εκείνοι που παλεύουν να 

ισορροπήσουν τη ζωή τους  όπως τους δόθηκε και τη ζωή τους όπως την επιθυμούν, με 

αξιοπρέπεια.  

Μπορείτε να προσφέρετε ό,τι ποσό μπορεί ο καθένας. Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά, είναι 

πολύτιμη! 

Μπορούν τα παιδιά να παραδώσουν τη δωρεά τους στον/στην Υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του 

τμήματος, το αργότερο μέχρι τις 23/12/2021 (θα δοθεί σχετική απόδειξη σε επόμενο χρόνο). 

Τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τη διευθύντρια και εκπαιδευτικούς του σχολείου, θα 

προσφέρουν τα χρήματα σε οικογένειες που γνωρίζουμε ότι έχουν ανάγκη. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων  

Από τη Διεύθυνση του 1
ου

 Γυμνασίου Πεύκων 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Καθώς είναι πολύ πιθανό να μην έχουν πέσει στην 

αντίληψή μας όλες οι περιπτώσεις παιδιών των οποίων οι οικογένειες 

αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, σας παρακαλούμε 

αν γνωρίζετε, εσείς ή το παιδί σας, κάποιο παιδί του σχολείου μας, 

του οποίου η οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα, πείτε στο παιδί σας να ρίξει διακριτικά ένα ανώνυμο 

χαρτί (σχετικά μικρό π.χ. το 1/4 του Α4) στο γραμματοκιβώτιο του 

σχολείου (δίπλα στην αυλόπορτα της πλαϊνής εισόδου της 

Γραμματείας) γράφοντας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, το τμήμα και 

το ονοματεπώνυμο του παιδιού (που η οικογένειά του αντιμετωπίζει 

οικονομικά προβλήματα). Θα διαχειριστούμε τα στοιχεία με απόλυτη 

διακριτικότητα. 

Για να φτάσει η 

Αγάπη παντού! 


