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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης ευχαριστεί την τοπική κοινωνία 
για την συγκινητική προσφορά τους 

 
Το  Σάββατο 28 Ιουνίου 2014 τοποθετήθηκαν καλάθια αλληλεγγύης έξω από 5 τοπικά super 
markets, με στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας και ειδών πρώτης ανάγκης για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης. Από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, 
κάτοικοι της περιοχής και εργαζόμενοι της ΔΡΑΣ .Ε. (Δράσεις Εθελοντών) βρίσκονταν εθελοντικά 
στα καταστήματα, ενημερώνοντας τον κόσμο για τη δράση.  Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, 
η ανταπόκριση των συμπολιτών μας ήταν συγκινητική και καθοριστική για την εύρυθμη λειτουργία 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου: συγκεντρώθηκαν 230 σακούλες με περίπου 700 κιλά προϊόντων 
όπως γάλα, αλεύρι, ζυμαρικά, όσπρια και είδη προσωπικής υγιεινής .  
Η ευαισθητοποίηση  του κόσμου μας γέμισε ηθική  ικανοποίηση. Οι πολίτες της Παλλήνης 
ανέδειξαν για άλλη μια φορά το κοινωνικό τους πρόσωπο. Εκ μέρους των 300 οικογενειών του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμπολίτες μας για τη γενναιόδωρη  
συμβολή τους στο έργο του Δήμου μας. 
 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες:  
 Στους εργαζόμενους της “ΔΡΑΣ .Ε.” (Δράσεις Εθελοντών) που με αφοσίωση οργάνωσαν και 

συντόνισαν την εξόρμηση, προσφέροντας εθελοντικά το χρόνο τους, την ημέρα αυτή.   
 Στα μέλη του Δ.Σ. της “ΔΡΑΣ .Ε.” (Δράσεις Εθελοντών) για την παρουσία 

και τη συμβολή τους στο συντονισμό της δράσης.  
  Στου δημότες που αφουγκράζονται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και εμπιστεύονται το 

έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Παλλήνης.  
 Στους εργαζόμενους του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου, που εξασφαλίζουν την σωστή 

διανομή των προϊόντων στους συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. 
 Στους εθελοντές του Δήμου για την  αμέριστη προσφορά τους σε όλες τις δράσεις του Δικτύου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης 
 Στα 5 super markets που αγκάλιασαν άλλη μια δράση ενίσχυσης αυτού του σημαντικού 

θεσμού.  Συγκεκριμένα, ευχαριστούμε τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος (Food Market), 
Carrefour Planet, ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, Σκλαβενίτης Γέρακα και Σκλαβενίτης Πικερμίου 
 

       Για το Δήμο Παλλήνης,     Για τη Μ.Κ.Ο. «ΔΡΑΣ.Ε.», 
      

Ο Δήμαρχος                                                                          Ο Πρόεδρος 
 
  

         Αθανάσιος Ζούτσος                                                             Αυγουστίνος Κάτσαρης 
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