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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, όπως κι άλλοι δήμοι ανά την ελληνική επικράτεια, που μαστίζονται
από την αδυσώπητη οικονομική κρίση της εποχής μας, απολαμβάνει σε πολλά σχολεία του την
υλοποίηση του προγράμματος σίτισης και υγειινής διατροφής, που προσφέρει το Ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος».
Το πρόγραμμα χαίρει της αναγνώρισης από όλους εμάς για πολλούς λόγους.
Κατ' αρχήν προσφέρει πολύτιμη αρωγή και συμπαράσταση προς οικογένειες ευπαθών
κοινωνικών ομάδων που αδυνατούν στις μέρες μας να καλύψουν ακόμη και βασικές ανάγκες, όπως
αυτή της σίτισης των παιδιών τους, χωρίς την ίδια στιγμή να τα ξεχωρίζει από το σύνολο των
παιδιών στα πλαίσια της μαθητικής κοινότητας, ώστε να αισθάνονται ότι αποτελούν ειδική
κατηγορία μαθητών υπό ενίσχυση. Πρόκειται για πρόγραμμα ανεκτίμητης κοινωνικής προσφοράς
χωρίς διαφοροποιήσεις και διακρίσεις προς τα παιδιά μας που αποτελούν το μέλλον της πατρίδας
μας. Έτσι παίρνουν έμπρακτο μήνυμα ζωής και μαθαίνουν να ζουν συλλογικά και αλληλέγγυα.
Η άλλη βασική συνιστώσα για την οποία επίσης νιώθουμε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε και
συνάμα να σας συγχαρούμε είναι η διαπίστωση ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τροφές
ποιοτικές και υψηλής διατροφικής αξίας. Με τον τρόπο αυτό πράγματι τα παιδιά μας διδάσκονται
έναν υγειινό τρόπο διατροφής και έτσι, ως παρακαταθήκη για το μέλλον, χτίζουμε υγιές σώμα
αλλά και πνεύμα για τους αυριανούς πολίτες της χώρας μας.
Έχουμε πράγματι μεγάλη ανάγκη τέτοιων αξιέπαινων και ωφέλιμων πρωτοβουλιών και δράσεων.
Ευελπιστούμε να ενταχθούν ακόμη περισσότερα σχολεία σε τέτοια προγράμματα, τόσο του Δήμου
μας, όσο και όλων των άλλων σχολείων, περιοχών που έχουν ανάγκη.
Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να ευχαριστήσουμε θερμά το Ίδρυμα
“Σταύρος Νιάρχος” για τη μεγάλη και ανεκτίμητη κυρίως οικονομική του προσφορά, αλλά και την
συνδρομή της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του, καθώς χωρίς αυτή θα ήταν αδύνατη η υλοποίηση
του απόλυτα επιτυχημένου προγράμματος σίτισης και προώθησης υγειινής διατροφής.
Και βέβαια να συγχαρούμε το Ινστιτούτο Προληπτικής , Περιβαλλοντικής και Εργασιακής
Ιατρικής “Prolepsis” για την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλει και την υποδειγματική,
υπεύθυνη και επιστημονική εργασία του κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
Ευχαριστούμε θερμά
ΝΙΚΗ ΣΙΑΡΑΜΠΗ – ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΕΚ

Eίμαι μητέρα μαθήτριας της Γ' τάξης του 99ου δημοτικού σχολείου Αθηνών, αλλά
και μιας άλλης μαθήτριας της Α' γυμνασίου του 60ου γυμνασίου Αθηνών.
Ο λόγος αυτής της επιστολής είναι για να ευχαριστήσω εσάς αλλά και το ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος γι' αυτό το "ανθρώπινο" έργο που έχετε αναλάβει, τη σίτιση στα
σχολεία που σε τόσο δύσκολες εποχές είναι τρομερά αναγκαία για χιλιάδες παιδιά σε
όλη την Ελλάδα.
Τα προϊόντα είναι άψογα, καλοσυντηρημένα και πάντα στην ώρα τους. Η διανομή
τους γίνεται κάτω από πολύ ευχάριστες και διασκεδαστικές συνθήκες μιας και την
έχει αναλάβει η υποδιευθύντρια του δημοτικού η κυρία Έφη Αναστασιάδου, μια πολύ
αξιόλογη γυναίκα που πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος και μετά εκπαιδευτικός.
Η ώρα της σίτισης είναι σκέτη απόλαυση μιας και τα παιδιά καθισμένα και
σχηματίζοντας κύκλους απολαμβάνουν το γεύμα τους με το χαμόγελο στα χείλη! Να
ξέρετε ότι εσείς και φυσικά η διοίκηση του ιδρύματος Νιάρχος έχετε δώσει πολύ
μεγάλη χαρά αλλά και κίνητρο σε αρκετά παιδιά που δυστυχώς πεινούν και
λιποθυμούν καθημερινά να έρχονται με την καλύτερη διάθεση στο σχολείο
περιμένοντας το γεύμα τους! Όλα αυτά που σας αναφέρω τα έχω δει προσωπικά μιας
κι έχω άψογες σχέσεις με τον διευθυντή αλλά και την υποδιευθύντρια του σχολείου.
Σήμερα στο χώρο του 99ου πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση για την υγιεινή
διατροφή που την απολαύσαμε με ιδιαίτερη χαρά και προσοχή.
Εύχομαι και παρακαλάω να σας έχουμε κοντά μας και του χρόνου, τόσο στο 99ο
δημοτικό όσο και στο 60ο γυμνάσιο.
Πολλά συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε για όλα !!!
Με εκτίμηση,
Κατερίνα Παυλή-Φιλιππίδου

Dear Sir or Madam,

First, I want to say thank you for your efforts to help people in Greece today who are
suffering because of the economic crisis.
Second, your work was noted in today's New York Times to help the hungry. Since
you are already working with organizations in Greece is there a way you can help
collect and deliver monetary donations from people in the US (and elsewhere) to
organizations you know have a good track record of serving people? People want to
help, but I believe there is not a lot of trust that donations will get to people in need.
Your foundation can help play a major role in relief efforts. What a way to burnish
the legacy of Mr. Niarchos, who developed his fleet to transport wheat!
On a personal note, the issue of hunger will not just affect these Greeks today. My
father was a child in Greece during WWII and the civil war afterward. The starvation
he and his family suffered had a deep and lasting impact. We must do all we can to
help.
Thank you.
Errika

Μελίκη 30/11/2012

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ

Οι μαθητές ,ο σύλλογος γονέων ,ο σύλλογος των εκπαιδευτικών του 2ου
Δημοτικού σχολείου Μελίκης ,ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
για τη χρηματοδότηση του προγράμματος σίτισης στο σχολείο μας .
Όλοι οι μαθητές είναι ευχαριστημένοι από την ανιδιοτελή προσφορά σας.
Ιδιαίτερη ικανοποίηση φαίνεται στα πρόσωπα των παιδιών που δεν είχαν τη
δυνατότητα να έχουν πρωινό στο σχολείο και μάλιστα τόσο πλούσιο.
Ποτέ άλλοτε στο σχολείο μας δεν είδαμε τους μαθητές μας να τρώνε φρούτα
ψωμάκια ολικής αλέσεως ούτε να πίνουν γάλα.
Η προσφορά του ιδρύματος είναι σημαντική και πολύπλευρη.
Υιοθετεί την υγιεινή διατροφή ,προάγει την υγεία των παιδιών μας, στηρίζει τις
οικογένειές τους στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε, βοηθά τις οικογένειες του τόπου
μας που έχουν ανάγκη ,αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση ,κάνει πράξη την
αλληλοβοήθεια ,δείχνει έμπρακτα την αγάπη προς το συνάνθρωπο, προάγει τον
εθελοντισμό…
Η λέξη ευχαριστώ είναι πολύ φτωχική μπροστά στην πλουσιοπάροχη προσφορά
σας
Με τιμή
Η δ/ντρια του σχολείου

Αναγνώστου Κατίνα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αξιότιμοι Κύριοι,
Εκ μέρους των καθηγητών και των μαθητών του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Αθήνας θα ήθελα να σας σφίξω ολόθερμα το χέρι και να σας ευχαρι-στήσω εκ βάθους
καρδίας για την ευγενική προσφορά σας να συμπεριλάβετε το σχολείο μας στο πρόγραμμα
διατροφής. Η χειρονομία σας αυτή μας συγκίνησε βαθύτατα ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη
για την χώρα μας και τον κόσμο περίοδο. Ελπίζουμε η κοινωνική ευαισθησία που
επιδεικνύετε να βρει άξιους μιμητές και να γίνει μοχλός παρότρυνσης όλων μας ως προς τις
οικονομικά ασθενείς ομάδες.
Σας ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και δύναμη στο έργο σας.
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!

Η Διευθύντρια

Δρ Μαρία Κουμαριανού

