
 

  

  

 

   
 

 

 Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ  

 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίασ Παραςκευήσ  
τοιχεία επικοινωνίασ Δομισ  
Διεφθυνςη: Οδόσ Μεςογείων 419, Αγία Παραςκευι 
Σηλ.: 213 2004610, mail: koinoniko.pantopoleio@agiaparaskevi.gr  

Πράξη: «ΔΡΑ.Ε. : ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΔΟΜΕ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΦΣΩΧΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΙ  ΠΑΛΛΗΝΗ»  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Σο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αγίασ Παραςκευήσ ευχαριςτεί  την τοπική κοινωνία για την 

ςυγκινητική προςφορά τουσ 

Σο άββατο 15 Μαρτίου τοποκετικθκαν καλάκια αλλθλεγγφθσ ζξω από 8 τοπικά 
super market, με ςτόχο τθ ςυγκζντρωςθ τροφίμων μακράσ διαρκείασ και ειδών 
πρώτθσ ανάγκθσ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Διμου Αγίασ Παραςκευισ. Από 
τισ 10:00 το πρωί ζωσ τισ 14:00 το μεςθμζρι, κάτοικοι τθσ περιοχισ, πρόςκοποι και 
εργαηόμενοι τθσ ΔΡΑ.Ε. βρίςκονταν εκελοντικά ςτα καταςτιματα ενθμερώνοντασ 
τον κόςμο για τθ δράςθ. ε αυτό το ςφντομο χρονικό διάςτθμα, θ ανταπόκριςθ των 
ςυμπολιτών μασ ιταν ςυγκινθτικι και κακοριςτικι για τθν εφρυκμθ λειτουργία του 
Κοινωνικοφ Παντοπωλείου: ςυγκεντρώκθκαν 762 ςακοφλεσ με περίπου 2 τόνουσ 

προϊόντων όπωσ γάλα, αλεφρι, ηυμαρικά, όςπρια και είδθ προςωπικισ υγιεινισ.  
Η ευαιςκθτοποίθςθ του κόςμου μασ γζμιςε θκικι ικανοποίθςθ. Οι Πολίτεσ τθσ Αγίασ Παραςκευισ ανζδειξαν για άλλθ 
μια φορά το κοινωνικό τουσ πρόςωπο. Εκ μζρουσ των 198 οικογενειών του Κοινωνικοφ 
Παντοπωλείου, ευχαριςτοφμε κερμά όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ μασ για τθ γενναιόδωρθ 
ςυμβολι τουσ ςτο ζργο του Διμου μασ. 
Ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ: 

 τουσ εργαηόμενουσ τθσ “ΔΡΑ.Ε.” (Δράςεισ Εκελοντών) που με αφοςίωςθ οργάνωςαν 
και ςυντόνιςαν τθν εξόρμθςθ, προςφζροντασ εκελοντικά το χρόνο τουσ τθν θμζρα αυτι.  

 τα Μζλθ του Δ.. τθσ “ΔΡΑ.Ε.” (Δράςεισ Εκελοντών) για τθν παρουςία και τθ ςυμβολι 
τουσ ςτο υντονιςμό τθσ Δράςθσ. 

 τουσ δθμότεσ που αφουγκράηονται τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ κι εμπιςτεφονται 
το ζργο του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου του Διμου Αγίασ Παραςκευισ. Για τθ πολφτιμθ 
βοικειά τουσ ευχαριςτοφμε τθ Μαρία Γαςτεράτου, τθν Ακθνά Κατςάνου, τθν Ευφροςφνθ 
Κολοβζρου, το Δθμιτρθ Μάρκου, το Γιώργο Πολυχρονάκθ και τθ Ντόρα τεφανίδου. 

 το 1
ο
 φςτθμα Προςκόπων Αγίασ Παραςκευισ και τουσ προςκόπουσ Ευγενία Μαροφλθ, 

Παναγιώτθ Μπαςκαλιά, Μάνο Μυτιλθναίο, Γιάννο Πανζτςο, Σρίφωνα Πετρίτςθ και Φανι οφιανοποφλου που με 
τθν παρουςία τουσ ζντυςαν με φρεςκάδα τθ δράςθ αυτι. 

 τα 8 super market που ςτθρίηουν ςυςτθματικά το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Διμου Αγίασ Παραςκευισ και 
αγκάλιαςαν άλλθ μια δράςθ ενίςχυςθσ αυτοφ του ςθμαντικοφ κεςμοφ. υγκεκριμζνα, ευχαριςτοφμε τα 
καταςτιματα ΑΒ Βαςιλόπουλοσ,  BAZAAR, Βερόπουλοσ, Carrefour – Μαρινόπουλοσ, Market in, ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ, 
κλαβενίτησ και το προςωπικό τουσ. 

 
Για το Διμο Αγίασ Παραςκευισ 

Ο Διμαρχοσ 
 

Για τθ ΔΡΑ.Ε. - Δράςεισ Εκελοντών 
Ο Πρόεδροσ 

Βαςίλθσ Ζορμπάσ Αυγουςτίνοσ Κάτςαρθσ 
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