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ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 

              Ο συνάδελφος δάσκαλος Γιάννης Μαρκάκης - μέλος του 
Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. «Ο Σωκράτης» επί σειρά ετών μέλος του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας και αναπληρωτής αιρετός του ΠΥΣΠΕ 

Ανατολικής Αττικής - υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία στις 26–6–
2013 συνεπεία εγκεφαλικής αγγειοδυσπλασίας– ανευρυσματικού 

χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χάσει τη ζωή του.  
                Ο 47χρονος συνάδελφός μας, πατέρας ενός δεκάχρονου 
κοριτσιού, νοσηλεύεται, ύστερα από εγχείρηση που του έγινε, από τις 

26–6–2013 στη ΜΕΘ–ΜΑΦ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» της Αθήνας 
και είναι εξαιρετικά δύσκολη η μετεγχειρητική του πορεία και η 
προσπάθεια που καταβάλλουν οι θεράποντες γιατροί να τον κρατήσουν 

στη ζωή και να τον σηκώσουν και πάλι όρθιο.  
             Για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του είναι 

αναγκαίο, αφού υποστεί σειρά εγχειρήσεων, να παραμείνει για 
αρκετούς μήνες σε κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό καταβάλλοντας τεράστια ποσά χρημάτων. 

              Για να ξαναδούμε το συνάδελφό μας Γιάννη Μαρκάκη 
όρθιο και υγιή,  απευθύνουμε έκκληση για οικονομική στήριξη 

της οικογένειάς του (η σύζυγός του Μαργαρίτα Λήτου  είναι και 
αυτή συνάδελφος δασκάλα–μέλος του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. 
Αμαρουσίου) στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. όλης της 

χώρας, στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και σε όλους τους συναδέλφους 
εκπαιδευτικούς της Π.Ε.  
Καλούμε όλους να προσφέρουν ό,τι μπορούν για την 

αποκατάσταση της υγείας του Γιάννη Μαρκάκη και τη στήριξη της 
οικογένειάς του στον αγώνα που δίνουν για να τον κρατήσουν στη 

ζωή και να τον δούμε όλοι πάλι κοντά μας υγιή, δυνατό, μαχητικό 
σύντροφο στους αγώνες του κλάδου μας. 
 

              Για τις οικονομικές προσφορές σας μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω αριθμό τραπεζικού λογαριασμού:     
 

GR08-0172-4050-0054-0502-7475-289 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 

ΛΗΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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