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Το 1ο Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο Ιωαννίνων  
  
( υπεύθυνη Κ. Μπούμπα Άννα)
   

   
    «Ευχαριστήρια επιστολή» 
 
            Αγαπητά μας παιδιά , εκπαιδευτικοί και γονείς του  1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου 
Ιωαννίνων. 
    Σας ευχόμαστε ολόψυχα υγεία , αγάπη , καλή πρόοδο και πολλά χαμόγελα για το νέο έτος. 
 Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και συνάμα να 
σας συγχαρούμε για την ευγενική σας χειρονομία. Μας συγκινήσατε ιδιαίτερα, γιατί η ευγενική σας 
χειρονομία προέρχεται από μεγάλη καρδιά.  
 Τα λόγια είναι φτωχά για να αποδώσουν το μέγεθος της ευγνωμοσύνης μας για την αγάπη και 
την αλληλεγγύη με την οποία περιβάλλετε το οικοτροφείο μας και τους μαθητές του. 
  Έχουμε πράγματι μεγάλη ανάγκη τέτοιων αξιέπαινων και ωφέλιμων πρωτοβουλιών και 
δράσεων. Είστε σημαντικοί αρωγοί σε μια δύσκολη εποχή που διανύουμε.  Χαιρόμαστε για την 
ικανότητά  σας να αφουγκράζεστε την ανάγκη των ανθρώπων προσφέροντάς τους λίγη δροσιά, 
δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον σας . 
             Μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο που με τη βοήθεια του Θεού και τη 
συμπαράσταση του κόσμου επιτελούμε. Δεν έχουμε μόνιμους πόρους για τη λειτουργία οικοτροφείου, 
σχολείων και κατασκηνώσεων. Συμπαραστάτης μας είναι ο ανώνυμος λαός. 
          Δεχτείτε την ευλογία από τον πατέρα Αθανάσιο και τις ευχές του. Επίσης τις ευχαριστίες από το 

προσωπικό και τα παιδιά μας. Τα είδη που συγκεντρώσατε με πολλή αγάπη και χαρά να ξέρετε πως 

θα διατεθούν για τα παιδιά μας. Δεν έχει σημασία τι δίνουμε, αλλά πώς το δίνουμε. 

        Θερμά συγχαρητήρια και στους δασκάλους σας και τους γονείς που σας καθοδηγούν και σας 

εμπνέουν για την κοινωνική σας προσφορά. 

 Ευχόμαστε ολόψυχα καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά  με υγεία και αγάπη. Η γέννηση του 
Χριστού ας είναι το προμήνυμα για μια χρονιά διαφορετική, όμορφη, με λιγότερα προβλήματα και 
περισσότερες φωτεινές εικόνες. Τα Χριστούγεννα είναι αγάπη, χαρά και προσφορά! Είναι μια σφικτή 
αγκαλιά σ’αυτούς που αγαπάμε, είναι ένα ζεστό χαμόγελο στο συνάνθρωπό μας, ένας γλυκός λόγος 
σ’αυτόν που υποφέρει.  
 Μόνο μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε. 
 
                   
                                                        Με πολλή αγάπη  
             
                   Η πρόεδρος  
               
 
                             


