ΓΙΟΡΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Απολογισμός
Σε πείσμα των δύσκολων καιρών που ζούμε , ηθικά και οικονομικά , το Ράλλειο
Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά διοργάνωσε και τα φετινά Χριστούγεννα φιλανθρωπική
αγορά με στόχο την οικονομική ενίσχυση ιδρυμάτων της πόλης μας .
Το σχολείο μας τις παραμονές των εορτών ξεχείλισε από αγάπη και κέφι για
δουλειά, τα παιδιά με τις οικογένειες τους προσέφεραν χρηστικά αντικείμενα , βιβλία ,
είδη δώρων , γλυκίσματα , κοσμήματα που δημιούργησαν ή διέθεσαν τα ίδια για τους
σκοπούς του μπαζάρ.
‘’Γιορτή Αλληλεγγύης και εθελοντισμού’’ βαφτίστηκε η δράση αυτή των κοριτσιών
όλων των τάξεων και ήταν πράγματι τέτοια, αφού τα ίδια κατασκεύασαν, διέθεσαν τα
είδη τους και τελικά συγκέντρωσαν το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 1207€ σε
διάστημα μόλις δύο ημερών και παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν
όλες οι ελληνικές οικογένειες.
Αρωγός στην προσπάθεια αυτή ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου
μας, με πρωτεργάτρια την πρόεδρο, κα Ξανθάκου Καλλιρρόη ,η οποία διέθεσε τον
πολύτιμο χρόνο της και δημιούργησε η ίδια αντικείμενα προς πώληση. Σημαντική και η
συμβολή του αντιπροέδρου, κ. Μαραθάκη Εμμανουήλ ,ο οποίος ήταν δωροθέτης της

λαχειοφόρου αγοράς, όπως κα οι γονείς Αναγνωστοπούλου Δέσποινα, Δανιήλ
Ευάγγελος,, Μαριόλη Αναστασία, Μανταράκης Παναγιώτης, Πολλάτος Ηλίας..
Στην επιτυχία του εγχειρήματος αυτού συντέλεσε και ο Σύλλογος καθηγητών μαζί με
το διευθυντή του σχολείου που συμμετείχε ποικιλοτρόπως στη στήριξη του μπαζάρ είτε
προσφέροντας αντικείμενα είτε ενισχύοντας τις πωλήσεις.
Τέλος αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον κ. Κούκουρα
Κωνσταντίνο, την κ. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου και την κ. Χριστίνα Κούνουπα,, οι
οποίες επιμελήθηκαν τη διακόσμηση του χώρου, που φιλοξένησε τη γιορτή
αλληλεγγύης, αλλά και κατασκεύασαν μοναδικές δημιουργίες, ενισχύοντας τα έσοδα
της φιλανθρωπικής αγοράς. Σ΄ αυτό το σημείο βοήθησαν και πολλές άλλες
μαθήτριες σε συνεργασία με τις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα από το Α1:
Δαμάσκου Έλενα, Καμινάρη
Ειρήνη, Σκότη Δωροθέα, Μπουλούς Αθηνά,
Μαυρομάτη Στυλιανή, Λειβαδά Δέσποινα
Από το Α2: Αλεξανδρή Εύη, Παχσόγλου Χρυσούλα, Τούρου Άννα. Από το Β1:
Βουραντά Δέσποινα, Θεοδωρακάκου Δανάη, Ιορδάνου Φωτεινή, Μαλτά Αναστασία,
Μεγαγιάννη Ζαχαρούλα, Μπαξεβανάκη Αικατερίνη, Σταματιάδου Αικατερίνη.
Από το Β3: Ζιγγιρίδη Γεωργία, Κοντοπούλου Πορφυρία, Κοτσαχείλη Εύα,
Κουμπενά Ιουστίνη, Λεμπέση Διαμάντω. Από το Γ2: Αλεξοπούλου Μαρία,
Αναστασάκη Μαρίνα, Αργυροπούλου Μαρία, Βλαχοπαναγιώτη Νεφέλη, Γεωργάκη
Σπυριδούλα, Δήμου Μαγδαληνή, Σκαραμαγκά Ευαγγελία, Στεφανή Παρή. Από το
Γ3: Ανδρεοσάτου Ζωγραφιά, Γιάνναρη Ελένη, Δανιήλ Μαρία, Θεριανού Μαρία,
Ιορδανίδου Ίρις, Μανταράκη Σοφία, Μήτσου Αλεξάνδρα και Παναγιώτα, Μικέλη
Μαρία, Πολλάτου Ζηνοβία, Φαντάκη Γεωργία.
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ
ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Η οργανωτική επιτροπή
του Γ2 και Γ3 για το μπαζάρ

