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Αθήνα, 28/02/2022 
 

Προς: ΣΤ’3 Τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου 
 
 
Αξιότιμοι, 
 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την 
προσφορά που δεχθήκαμε από εσάς. Η πράξη σας αυτή, αν μη τι άλλο, υποδηλώνει ευαισθησία και 
αλληλεγγύη απέναντι στον συνάνθρωπο και φανερώνει ένα ιδιαιτέρως ανεπτυγμένο πνεύμα 
ενσυναίσθησης. 

Όπως γνωρίζετε η Κιβωτός του Κόσμου δε δέχεται οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης από το 
κράτος. Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι έχουμε κοντά μας ανθρώπους όπως κι εσείς, 
που αποδεικνύουν το κοινωνικό τους πρόσωπο, προάγοντας έτσι την κοινωνική αλληλεγγύη και 
ανθρωπιά. 

Δεχθείτε λοιπόν ένα μεγάλο, ολόψυχα θερμό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  από όλους εμάς εδώ στην 
«Κιβωτό  του Κόσμου» και ιδιαίτερα από τα παιδιά μας, για την ευαισθησία και το ενδιαφέρον που 
έμπρακτα επιδείξατε, προσφέροντάς μας το ποσό των 112€. Η συνδρομή σας είναι ιδιαίτερα 
τιμητική για τον Οργανισμό μας. Στις δύσκολες μέρες που περνάμε και παρά τις αντίξοες 
οικονομικές συνθήκες, επιλέγετε να μας στηρίξετε με τον τρόπο σας, αναδεικνύοντας ένα πρότυπο 
μεγαλοψυχίας και μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. 

Οι ανάγκες των περίπου 600 παιδιών που στηρίζουμε σε Αθήνα, Άνοιξη, Πειραιά, 
Πωγωνιανή, Κόνιτσα, Βόλο και Χίο, αλλά και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν με την λειτουργία 
των νέων δομών μας σε Καλαμάτα, Άνω Βόλο και Αμπελοκήπους μας οδηγεί στην προσπάθεια 
αναζήτησης πόρων γι’ αυτό και  ελπίζουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη συμπαράστασή σας.  

Ο ευαγγελιστής Λουκάς είπε: « Να ευεργετείτε και να δανείζετε χωρίς να αποβλέπετε σε 
καμία ανταπόδοση και θα είναι ο μισθός σας πολύς και θα είστε στη βασιλεία των ουρανών παιδιά 
του Υψίστου». 
  Ευχόμαστε εσείς και η οικογένειά σας να έχετε την ευλογία και τη χάρη του Θεού πατέρα 
μας σε κάθε σας βήμα. 
 
 
 

   
     


