Πρώτος χρόνος λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Αιγάλεω.
Με τη στήριξή σας θα καταφέρουμε ακόμα περισσότερα.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αιγάλεω ξεκίνησε να λειτουργεί
τον Οκτώβριο του 2012 προσφέροντας συστηματικά στήριξη σε πλήθος
Αιγαλεωτών που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω και τα προηγούμενα χρόνια
στήριζε τους συμπολίτες μας που αντιμετώπιζαν οξυμένα οικονομικά
προβλήματα. Λόγω των ολοένα αυξανόμενων αναγκών εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης, πρόβαλε επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Κοινωνικής
Υπηρεσίας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, παρά τις πολλές δυσκολίες, έχει
κατορθώσει να στηρίζει σταθερά και σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση
τετρακόσιες (400) οικογένειες Αιγαλεωτών με είδη διατροφής, είδη
καθαριότητας και υγιεινής, είδη ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης,
παιχνίδια κ.α..
Συμπληρώνοντας δέκα μήνες λειτουργίας ο Δήμαρχος Αιγάλεω κος
Χρήστος Καρδαράς και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης κα Διώνη Σιγάλα ευχαριστούν δημόσια και μέσα από την
καρδιά τους για την κοινωνική τους προσφορά όλους τους συμπολίτες
μας που από το πλεόνασμα της αγάπης τους προσφέρουν για τους
σκοπούς του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ιδιαίτερα ευχαριστούν τους
χορηγούς χωρίς τις προσφορές των οποίων θα ήταν αδύνατο να
καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες των οικονομικά ασθενέστερων
συμπολιτών μας, καθώς και τους εθελοντές οι οποίοι ένωσαν
ανιδιοτελώς τις δυνάμεις τους με τους εργαζόμενους των Κοινωνικών
Υπηρεσιών, στηρίζοντας τη δράση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Ο Δήμαρχος Αιγάλεω και η Αντιδήμαρχος συγχαίρουν όλους όσοι με την
προσφορά τους αποδεικνύουν έμπρακτα ότι μια κοινωνία αλληλεγγύης
είναι εφικτή και τους παροτρύνουν να συνεχίσουν να στηρίζουν το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αιγάλεω. Με τη βοήθειά όλων μας
το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα συνεχίσει να επιτελεί τους σκοπούς του

και να προσφέρει ανακούφιση σε ακόμα περισσότερες οικογένειες που
πλήττονται από την οικονομική κρίση.
Ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης προς τους χορηγούς για το 2013,
αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια:
ΕΛΑΪΣ-UNILEVER-PROCTER & GAMBLE-RIVER WEST-HONDOS CENTERΜΙΣΚΟ-ΚΑΛΙΜΑΝΗΣ-ΗΛΙΟΣ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΜΥΛΟΙ
ΛΟΥΛΟΙ-ΑΡΙΣΤΗ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ-ΝΙΚΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ-ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ-ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ-NESTLE HELLAS-FOOD LINK Α.Ε. (MARS)ΜΥΛΟΙ ΠΙΝΔΟΥ-VITTORIO-COFFEE CONECTION A.B.E.E.-ΓΙΩΤΗΣΕ.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.-EL BISCO-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥ.ΒΕ.Π.ΑΙΓΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ-4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»-κος ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΗ
Σ.ΑΥΓΟΥΛΕΑ-Γ.ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
«ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ»-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ SUCCESS-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
CIVITAVECHIA, ΙΤΑΛΙΑ-ΘΕΑΤΡΟ «ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ»-ΚΗ.ΠΟ.ΔΑΣΕΚΛΑ κος ΞΥΛΟΥΡΗΣ-ΑΣΔΑ-κος
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-«ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΑΙΓΑΛΕΩ»- Ο ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ»- Ο ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»- Ο ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»- Ο ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
«ΚΟΜΒΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
Επίσης, τα υποκαταστήματα των Super Market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ-ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-LIDL HELLAS-CARREFOUR
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.-MARKET IN-MY MARKET στο Αιγάλεω, για τη
φιλοξενία της δράσης «Ημέρα Αλληλεγγύης».

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ!

