
 

Φιλανθρωπική Συναυλία & Φιλανθρωπικό Μπαζάρ  

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Αγ. Αναργύρων διοργανώνει δύο φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με 

σκοπό την ενίσχυση των σημαντικών υπηρεσιών που προσφέρει σε άπορες οικογένειες του Δήμου: 

Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Συναυλία την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στις 20.30 στο  

Πολιτιστικό κέντρο «Μαρία Έλενα» (Αγ. Παρασκευής 40), με την μουσικοσυνθέτη Ζωή Τηγανούρια  

σε ένα μελωδικό και συναρπαστικό ταξίδι με οδηγό το ακορντεόν της και τη φωνή της τραγουδίστριας 

 Άννα Μελίτη.  

Είσοδος για την εκδήλωση: 10 ΕΥΡΩ. (τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Παντοπωλείου). 

 

 
 

Φιλανθρωπικό Μπαζάρ το Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010, από τις 11.00 έως τις  

17.00 στο Enzzo De Cuba (Αγ. Παρασκευής 70-72, Περιστέρι). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι  

επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν είδη γνωστών εταιρειών (ρούχα, εσώρουχα,  

αξεσουάρ κ.ά.) σε πολύ χαμηλές τιμές: Attrativo, DIESEL, Folie Folie, Helmi, Luna, Paranoia, 3  

Guys, Toi Moi, Triumph, Viscontti, κ.ά.  
  
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο βρίσκεται στην οδό Χίου και Καλύμνου στους Αγίους Αναργύρους, 
αποτελώντας μια σύμπραξη του Δήμου Αγίων Αναργύρων και των κοινωνικών φορέων «ΕΔΡΑ» και 
«ΔΡΑΣΗ» που έχει ως σκοπό την κάλυψη με τρόφιμα, ρούχα ή άλλα είδη οικιακής χρήσης των 
οικονομικά αδύναμων κατοίκων του Δήμου. Το Παντοπωλείο μπορεί να προσφέρει δωρεάν τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανάγκης σε άπορα άτομα που στερούνται των βασικών ειδών διαβίωσης (ηλικιωμένοι, 
μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι, ΑμεΑ), καθώς επίσης προϊόντα με μεγάλη έκπτωση σε όλες τις 



κατηγορίες της πρώτης ομάδας με χαμηλά εισοδήματα (ηλικιωμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, 
πολύτεκνοι, ΑμεΑ). Επιπλέον, κάθε πολίτης μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα του Παντοπωλείου σε τιμές 
super market και με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει την λειτουργία του, δεδομένου ότι τα έσοδα από την 
πώληση των προϊόντων διατίθενται αποκλειστικά για την αγορά νέων ειδών που παρέχονται δωρεάν 
στους δικαιούχους. 
  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παραμένει καθημερινά ανοικτό  
προς κάθε ενδιαφερόμενο 8.00-16.00 

  
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις σελίδες  
  
http://www.edra-coop.gr/ViewShopArticle.aspx?ArticleId=5863 
  
  
http://www.edra-coop.gr/ViewShopArticle.aspx?ArticleId=5862 
  

 

 
Παρακαλείσθε για την αναδημοσίευση/προβολή. Για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση 
μπορείτε να επικοινωνείτε: 
  

με την κα. Λάμπρου Βέρα, Τμήμα Κοινωνικού Μάρκετινγκ Κοινωνικού Συνεταιρισμού ΔΡΑΣΗ, τηλ: 
217 7361020, e-mail: koinoniko.pantopolio@hotmail.com   

 
με την κα. Γκούτσιου Αριστέα, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Κοινωνικού Μάρκετινγκ Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. 

«ΕΔΡΑ», τηλ/fax: 210-5913826, κιν.: 6936 784724, e-mail: mko.edra@gmail.com, Url: 
www.edra-coop.gr  

 


