
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΓΙΟΡΤΗΣ 2017  

 

    Μετά τις δεκαπενθήμερες διακοπές το Ράλλειο Γυμνάσιο 

Θηλέων Πειραιά επανέρχεται, για να ευχηθεί σε όλους καλή χρονιά 

με υγεία, αγάπη, ελπίδα και να ενημερώσει ότι και φέτος κατάφερε 

με τη σύσσωμη κινητοποίηση εκπαιδευτικών, μαθητριών και 

γονέων να ανάψει τη φλόγα της αγάπης και της προσφοράς στα 

παιδιά του συλλόγου «Πίστη». 

     Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές που βοήθησαν για 

τη διοργάνωση και την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δωρογιορτής. 

Σημαντική βοήθεια και στήριξη πρόσφερε ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων, καθώς και η Διεύθυνση  του σχολείου μας, με βασική 

κινητήρια δύναμη τον Υποδιευθυντή κ. Δερμάτη Χρήστο. Το πιο 

σημαντικό όμως και παράλληλα συγκινητικό ήταν η παρουσία και 

συμμετοχή των μαθητριών και των οικογενειών τους. 

Επιπροσθέτως αξίζει να αναφερθούμε και να συγχαρούμε τα 

παιδιά και τους γονείς  που συμμετείχαν στις παράλληλες δράσεις 

του Bazaar, το Σάββατο 16/12/2017 και την Κυριακή17/12/2017. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την επίδειξη πολεμικών τεχνών, που έγινε 

από ομάδα στην οποία συμμετείχαν οι αδερφές Ν. και Ε. Αρβανίτη 

καθοδηγούμενη από τη μητέρα και προπονήτριά τους κα Πέτρα 

Τσιομπανίδου, επίσης τις αφηγήσεις παραμυθιών από τη θεατρική 

ομάδα «Ψυχής Ίαμα», στην οποία πρωταγωνιστούσε η κα Έφη 

Καλλέργη, μητέρα της μαθήτριας του Γ1 Ν. Βραχλιώτη. Με τις 

μελωδικές νότες της κιθάρας της  έντυσε την εκδήλωση και η          

Α. Σαΐτη του Γ2, καθώς και δάσκαλοι χορού, που διασκέδασαν τους 

παρευρισκομένους .                                                                                            

Ήταν πραγματικά μαγικό και θαυμαστό αυτό που ζήσαμε όλες 

εκείνες τις ημέρες λειτουργίας της χριστουγεννιάτικης 

Δωρογιορτής. Μα ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι ένα ολόκληρο 

σχολείο ενωμένο, χάρη στην εθελοντική του δράση, κατάφερε να 



χαρίσει χαμόγελα αισιοδοξίας σε κάποια παιδιά που το έχουν 

ανάγκη και τα οποία ταλαιπωρούνται από νεοπλασματικές 

ασθένειες. Ήταν μεγάλη η χαρά όλων μας που καταφέραμε να 

συγκεντρώσουμε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσόν, για να το 

προσφέρουμε στους φίλους μας από το σύλλογο «Πίστη».                

                               Οι μαθήτριες της Α΄, της  Β΄ και της  Γ΄ Γυμνασίου         

                                                                     του σχολείου 

                    ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ … ΘΑΛΠΩΡΗΣ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  

από το Bazaar 2017 του Ραλλείου Γυμνασίου 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Η δωρεά μας στον σύλλογο «Πίστη» 

 

                                                           Και του χρόνου…καλύτερα 


