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Με την παροῦσα επιστολή διαβιβάζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες της σχολικής
κοινότητας του 4ου ΕΠΑΛ Εσπερινού Σερρών, για τη δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς προς το
σχολείο μας.

Σε προγενέστερο χρόνο µε επιστολή μας στην τράπεζα Πειραιώς, ζητήσαμε να υποστηρίξει
το σχολείο μας σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Με την αυγή του Νέου Έτους (2022) έφτασαν στο
σχολείο δύο δέµατα που περιείχαν την πολύτιμη βοήθεια της Τράπεζας Πειραιώς που
ανταποκρινόμενη στο αίτηµά μας δώρισε δύο Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, οι οποίοι ήδη
αξιοποιήθηκαν και καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες του σχολείου.

Διαβεβαιώνουμε ότι µε τη δωρεά αυτή αναβαθμι'ζονται σημαντικά οι υποδομές και η
λειτουργικότητα του σχολείου και βελτιστοποιούνται οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας προς τη
σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία

Η ανταπόκρισἠ σας αποδεικνύει την αγάπη σας ιδιαίτερα στους μαθητές. Ει'ναι πολύ
σηµαντικές αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες που …αδεικιώουν την κοινωνική ευαισθησία της
Τράπεζας και την έννοια της προσφοράς, ενώ παράλληλα δημιουργούν συνθήκες αισιοδοξίας
στους μαθητἑς μας που «επενδύουν» στη μάθηση, τη χαρα και τον ενθουσιασμὀ.

Το 40 ΕΠΑΛ Εσπερινό Σερρών ευχαριστεί δημοσίως την Τράπεζα Πειραιώς για τη δωρεά
δύο υπολογιστών προς το σχολείο μας αλλά και ιδιαιτέρως, την μαθήτρια μας ΚΕΣΚΙΝΙΔΟὙ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ της Γ΄ τάξης, του τμήματος Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικὡν Υπηρεσιών,
υπάλληλο της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία μας υπέδειξε τον δρόµο για την παραπάνω δωρεά.

Η επιστολή αυτή αποτελεί το ελάχιστο που μπορούµε να πράξουμε ως σχολική κοινότητα
του 4ου ΕΠΑΛ Εσπερινού Σερρών.

Θα Θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την εκτίμησή μας προς την αξιε'παινη αυτή ενέργεια, η
οποία ευελπιστούμε να γίνει παράδειγμα προς όλους όσους έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν.
Τις θερμὲς μας ευχαριστίες
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