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Λίγο πριν το Πάσχα του 2012, η Γ΄
Γυμνασίου επισκέφτηκε το κοινωνικό
παντοπωλείο που στεγάζεται στο δημαρχείο
Ραφήνας. Ένας νέος θεσμός που προσπαθεί
να ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες που
προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση της
χώρας μας. Εκεί, οι μαθητές και οι μαθήτριές
μας, αφού ως ενεργοί πολίτες προσέφεραν
ό,τι μπορούσαν, συνάντησαν και συζήτησαν
με τις εθελόντριες που υποστηρίζουν
ένθερμα αυτό το θεσμό. Έτσι, τους
γεννήθηκαν ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα
που γράφτηκαν ΓΙΑ ΕΣΑΣ…

… Οι άνθρωποι εκεί ήταν
πολύ ευγενικοί και ζεστοί ….
Κατάλαβα πως η κρίση που
περνάμε δεν είναι απλά
οικονομική αλλά ηθική.
Μπορούμε να ζήσουμε
άνεργοι και χωρίς λεφτά. Αρκεί
να είμαστε όλοι ενωμένοι.
Αυτά έμαθα από την κίνηση
αυτών των ανθρώπων...
Αναγνωστοπούλου
Κοραλλία/Γ1

…ο θεσμός θα μπορούσε να
επεκταθεί … να γίνουν ομάδες
που θα κρατούν συντροφιά ή
θα κάνουν τα ψώνια σε άτομα
που δεν μπορούν να κινηθούν
… Και όλα αυτά εθελοντικά
γιατί ο εθελοντισμός πρέπει να
μας αγγίζει όλους, ανεξάρτητα
της ηλικίας ή της κοινωνικής
τάξης που ανήκουμε. Έτσι
γινόμαστε ενεργά μέλη της
κοινωνίας αλλά και καλύτεροι
άνθρωποι.
Ανδριανάκη Μαριλίνα/Γ1

... Δεν περίμενα πως στην εποχή μας
υπάρχουν άνθρωποι όπως εσείς…
Είμαι σίγουρη πως αν όλοι,
ξεκινώντας από εμάς τους μαθητές,
έβαζαν τη θέση τους σε αυτή που
βρίσκονται οι άνθρωποι με ανάγκη,
σίγουρα θα έμπαιναν στη διαδικασία
να βοηθήσουν… Άπειροι είναι οι
λόγοι που κάνουν έναν άνθρωπο να
έχει ανάγκη από κάποιον άλλον…
Λοιπόν το έργο σας είναι πολύ
σημαντικό καθώς και απαραίτητο,
γι’αυτό το λόγο δεν πρέπει να τα
παρατήσετε. Σίγουρα πολλοί θα σας
θαυμάζουν γι’αυτό που κάνετε!
Ανδρίτσου Ευφραιμία/Γ1

… Σε τέτοιες μέρες όμως δεν αρκεί απλά
και μόνο να συμπονούμε τους
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη,
αλλά να δράσουμε με πράξεις…
Αουλόνα Αλιάι/Γ1

Δυστυχώς δεν είναι όλοι οι κάτοικοι
της Ραφήνας ενημερωμένοι.. μια ιδέα
είναι οι εθελοντές του κοινωνικού
παντοπωλείου σε συνεργασία με
τους μαθητές, να ενημερώνουν τους
πολίτες με φυλλάδια και
συζητήσεις… Αν υπάρχει
συνεργασία και όρεξη από τους
πολίτες. Σίγουρα θα ωφεληθούν
πολλές οικογένειες.
Γεωργιάδου Έλλη/Γ1

… Αυτή η κίνηση αλληλεγγύης προς τους
συνανθρώπους μας είναι πολύ σημαντική,
όμως οι πολίτες επαναπαύονται ... και
σταματά η προσπάθεια δημιουργίας μιας
κοινωνίας όπου δε θα υπάρχουν φτωχοί
και άνεργοι… Παρόλα αυτά το έργο του
κοινωνικού παντοπωλείου είναι πολύ
σημαντικό αφού πολλοί άνθρωποι έχουν
βοηθηθεί.
Γανιάρη Αλεξάνδρα/Γ1

… Τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που
παρά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η
χώρα μας, εσείς μας βοηθήσατε να ανοίξουμε
τα μάτια μας και μας τονίσατε πόσο σημαντικά
είναι το ενδιαφέρον και η
αλληλεγγύη. Ευχαριστούμε πολύ! …
Με εκτίμηση,

Έλενα Γιαννίση /Γ1

…Το έργο αυτό είναι συγκινητικό και
άξιο θαυμασμού… το να είσαι
εθελοντής είναι μια ιδιότητα για την
οποία κάποιος πρέπει να είναι
περήφανος. Μέσα από την εθελοντική
δράση μαθαίνουμε τι έχει αξία στη
ζωή.. πρέπει να συνεχιστεί και να μη
σβήσει ποτέ.
Με εκτίμηση,
Αναστασία/Γ1

Γεωργιάδου

Αγαπητοί εθελοντές σας γράφουμε
.. επειδή πρώτα σεβόμαστε εσάς
και τη δουλειά που ξεκινήσατε με
τόσο θάρρος… μην ξεχνάμε ότι η
αγάπη .. ενώνει τους ανθρώπους
και το μίσος τους χωρίζει. Για να
είμαστε υπεύθυνοι πολίτες πρέπει
να βοηθήσουμε αυτή την
οργάνωση όσο μπορούμε. Σας
ευχαριστώ πολύ
Μπεσιάνα Γκοτζάι /Γ1

Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, ας σκεφτούμε … ας προσφέρουμε όλοι στο κοινωνικό
παντοπωλείο… όσοι εργάζονται να βοηθήσουν λίγο παραπάνω τις άπορες οικογένειες.
Γλαράκης Αντώνης/Γ1

… H οργάνωση αυτή… εξαιρετική ευκαιρία ... να νιώθουν ότι..
κάποιοι είναι δίπλα τους και τους στηρίζουν.. Την ευκαιρία να
ζήσουν καλύτερα δεν πρέπει να τη στερήσουμε.. Να
ανανεώνετε η εθελοντική δράση…
Ζεάκης Μιχάλης/Γ2

Ζεγγίνη Τάνια/Γ2

Σ’αυτές τις δύσκολες εποχές είναι
πολύ σημαντικό και συγκινητικό που
κάποιοι άνθρωποι παίρνουν την
πρωτοβουλία και θέλουν να γίνουν
εθελοντές, να προσφέρουν τα υλικά
αγαθά στους άπορους ανθρώπους…
Καμάρη Θεοδώρα/Γ2

…ένιωσα περηφάνια, χαρά που συμμετείχα.. συγκίνηση και
δέος γι’αυτή την προσπάθεια.. συνειδητοποίησα πόσο
άσχημα είναι τα πράγματα.. ένιωσα φόβο για το μέλλον.. Για
να βοηθήσουμε περισσότερες οικογένειες .. πρέπει να γίνει
ενημέρωση για να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι.. μέσω
τοπικής εφημερίδας, internet… να μοιράσουμε φυλλάδια …
Αν οργανωθούμε θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε πολλούς
ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη...

… Αρχικά, πιστεύω ότι αυτή η πράξη είναι αξιέπαινη και συγχαίρω τους
ανθρώπους που την υλοποίησαν εθελοντικά… κατανοούν τις δύσκολες
στιγμές που περνάει η κοινωνία…
Καραβάς Κώστας/Γ2

… Σκέφτηκα να γράψω σε εσάς για τη μεγάλη
προσπάθεια …Θέλω και εγώ να συμμετέχω… να
βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ σε αυτό το σπουδαίο
έργο που μπορούμε να στηρίξουμε όλοι..
προσφέροντας από το υστέρημά μας. Ευχαριστώ
πολύ.
Καραμουζάς Λάμπρος/Γ2

… θα τους ονόμαζα « καθημερινοί ήρωες ». Ο εθελοντισμός είναι
ένας τρόπος για να δείξουμε ότι είμαστε στα αλήθεια άνθρωποι και
δεν είμαστε δούλοι μόνο των δικών μας σκέψεων και επιθυμιών,
αλλά ταυτιζόμαστε με τα προβλήματα των συνανθρώπων μας..
Αυτό είναι ο εθελοντισμός. Μια μεγάλη δύναμη που μας ωθεί να
αλλάξουμε τον κόσμο.
Κόκκορη Στέλλα/Γ2

Αγαπητοί εθελοντές του κοινωνικού παντοπωλείου
της Ραφήνας... πραγματικά εντυπωσιάστηκα…
Μπαίνοντας.. συγκινήθηκα και.. κατάλαβα ότι όλοι
μπορούμε να βοηθήσουμε, προσφέροντας κάτι
μικρό.. μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή κάποιου
χωρίς να το ξέρουμε.. Ο εθελοντισμός .. βγαίνει από
την ανάγκη του ανθρώπου να νιώσει άνθρωπος
χωρίς αντάλλαγμα. Και σήμερα αυτή η ανάγκη
γίνεται κάθε μέρα πιο μεγάλη .. Θα ήθελα να
βοηθήσω.. γι’αυτό δίνω τα στοιχεία μου… και
περιμένω με αγωνία ειδοποίησή σας. Συνεχίστε τις
προσπάθειές σας. Συγχαρητήρια!
Κομνηνού Σοφία/Γ2

… Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία
που μου δόθηκε. Είναι καταπληκτικό να βλέπω την
κοινωνία που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση να
ενώνεται για έναν τέτοιο σκοπό… ένιωσα χαρά,
περηφάνια, βαθιά συγκίνηση και λύπη.. μπορώ με
σιγουριά να πω, πως άμα μου ξαναδινόταν η
ευκαιρία να το ξανακάνω, θα το έκανα.. Θέλω να
βοηθήσω και θα το κάνω!
Λυμπεροπούλου Βασιλική/Γ2

… ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής που έχει οργανωτική δομή,
συλλογικό πνεύμα και ουσιαστική προσπάθεια, χωρίς ίχνος
ελεημοσύνης και οίκτου… μάχεται για αντιμετωπίσει τα
προβλήματα που προκαλούν οι συνθήκες της εποχής…
Αδιαμφισβήτητα, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για την προώθηση
του εθελοντισμού.. Ωστόσο οι εθελοντικές οργανώσεις πρέπει να
ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο κόσμο. Να
οργανωθούν καλύτερα.. να λειτουργούν με διαφάνεια και να
απομακρυνθούν από οποιαδήποτε συμφέροντα… Πρέπει όλοι μαζί
να δράσουμε συλλογικά… Είμαι βέβαιη ότι θα λάβετε σοβαρά
υπόψη την επιστολή μου.
Με εκτίμηση,
Λιούτα Αναστασία/Γ2

… Αυτές τις μέρες που περνάμε δύσκολα, η σκέψη του κοινωνικού
παντοπωλείου … Γι’αυτό και πρέπει να συνεχίσετε το έργο σας και
να μείνετε ανεπηρέαστοι από τα κακά λόγια που ακούγονται γιατί
δίνετε μια σανίδα σωτηρίας…
Μανιάτη Ευαγγελία/Γ3

Ευχαριστούμε γι’αυτό που κάνετε… Ελπίζουμε να συνεχίσετε το
έργο σας… να βοηθάτε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.
Μανίκας Γιώργος/Γ3

…Οι εθελοντές που πρόσφεραν
βοήθεια και φροντίδα, το έκαναν
δωρεάν … και αυτό το κάνουν
μόνο από αγάπη.

Μπράβο! Συνεχίστε!
Μάντης Χρήστος/Γ3

…κρύβω μεγάλο θαυμασμό προς
εσάς… Ευχαριστούμε που κάνετε μια
τόσο μεγάλη προσπάθεια…. Και να
θυμάστε ότι για να ξεπεράσουμε όλα
αυτά τα προβλήματα πρέπει να
είμαστε ενωμένοι.
Γιώργος Μεϊντής /Γ3

Μάρκου Τζοβάνα/Γ3

Ένιωσα θλίψη για τους άπορους
ανθρώπους… που τους πρόσφεραν αυτοί οι
μεγαλόψυχοι άνθρωποι… όπου με δική τους
μόνο θέληση πράττουν αυτό το μεγάλο έργο
Μαρούκης Γιώργος/Γ3

…ελπίζω στο μέλλον να συνεχιστεί
αυτή η προσπάθεια… και να μας
δίνουν την ελπίδα για ένα καλύτερο
αύριο.

Αυτό που κάνετε προς τους άλλους
είναι καλό και να το συνεχίσετε!
Νταϊάνα Μίχο /Γ3

Βασίλης Μέρελης /Γ3

… οι πραγματικοί ήρωες είναι
αυτοί που φτιάχνουν όλα
αυτά… και ένα ακόμη
μεγαλύτερο μπράβο … διότι το
κάνουν εθελοντικά.

Ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές… Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι, όπως οι εθελοντές
του κοινωνικού παντοπωλείου… προσπαθούν να βοηθήσουν… Είναι πολύ σημαντικό
να είσαι εθελοντής και να προσφέρεις… Υπάρχουν πολλοί που λένε «γιατί να
ασχοληθώ;», η αλήθεια όμως είναι ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν αυτοί ανάγκη
από βοήθεια… Ας βοηθήσουμε όπως μπορούμε, ώστε να απαλύνουμε τον πόνο … η
εθελοντική δράση προσφέρει ικανοποίηση και σε εμάς μέσα από τη χαρά των άλλων.

Μούκα Χρήστος/Γ3

Όλγα Μουστάκη /Γ3

Ζούμε σε δύσκολους καιρούς… υπάρχουν οι εθελοντές οι οποίοι… βοηθούν … σε αυτή τη δύσκολη εποχή… όλοι
πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και όπως μπορούμε. Είναι καιρός επιτέλους να αναγνωρίσουμε πόσο
απαραίτητος είναι ο εθελοντισμός.
Μουστάκης Πέτρος/Γ3

Ευχαριστούμε εσάς και το δήμο που διοργάνωσε το
κοινωνικό παντοπωλείο, γιατί βοηθήσατε φτωχούς
ανθρώπους και τους δίνετε δύναμη για να ζήσουν… σας
συγχαίρουμε που κάνετε αυτή τη δουλειά.

… ένιωσα την ανάγκη να σας γράψω, για να υποστηρίξω
τη δράση σας… να σας πω συγχαρητήρια για τη βοήθεια
που έχετε δώσει στους απόρους του δήμου μας.

Μπαλία Πύρρος/Γ3

Μπεκές Γιώργος/Γ3

Βλέποντας την κατάσταση της χώρας μας …
πρέπει να πάρουμε από κάπου ελπίδα… από
το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου μας,
πήραμε ελπίδα …πόσο περήφανος νιώθω και τι
δύναμη παίρνω από την εθελοντική
προσπάθειά σας.

Χαίρομαι που ο Δήμαρχος έφτιαξε ένα κοινωνικό
παντοπωλείο…πρέπει να τους δίνουμε βοήθεια και δύναμη
να συνεχίζουν τη ζωή τους για να μην παραιτηθούν από τη
ζωή και βυθιστούν…

Μπαλαράς Γιάννης /Γ3

Μπερέτη Λυδία/Γ3

…πρόσφατα επισκέφθηκα το χώρο σας… μεγαλύτερη εντύπωση,
είναι η εθελοντική βοήθεια που προσφέρετε… όταν σας γνώρισα
από κοντά ένιωσα ένα έντονο κλίμα αλληλεγγύης και κατάλαβα
πως όσο σκληρός και αν είναι ο κόσμος, υπάρχουν άνθρωποι σαν
εσάς που προσπαθούν να τον κάνουν καλύτερο, βοηθώντας
άλλους… δίνοντας ελπίδα και ψυχική υποστήριξη… να ευχηθώ το
έργο σας να συνεχιστεί με επιτυχία και οι άνθρωποι που το
χρειάζονται να έχουν την υποστήριξή σας.
Με εκτίμηση,
Ελευθερία Μπαμπαλή/Γ3

…από αυτά που άκουσα και είδα το κοινωνικό
παντοπωλείο βοηθάει πολύ κόσμο… θέλω να
συνεχίσει … και δεν πρέπει κανείς να πει τίποτα
άλλο … παρά μόνο ΜΠΡΑΒΟ
Γιούρι Μπάτσι /Γ3

Χαίρομαι πολύ που υπάρχει ένα κοινωνικό
παντοπωλείο στην πόλη μου… Είμαι πολύ
περήφανη για τους ανθρώπους που δουλεύουν
εκεί… είναι ανακουφιστικό που υπάρχουν
ακόμα άνθρωποι που νοιάζονται για το
συνάνθρωπό τους.
Μπερέτη Σμαράγδα /Γ3

Η επίσκεψή μου στο κοινωνικό παντοπωλείο μπορώ να
πω, πως με ευαισθητοποίησε αρκετά, αφού με έκανε να
αναθεωρήσω και να καταλάβω πως όσα εγώ θεωρώ
δεδομένα για πολλούς ανθρώπους δεν είναι.
Μυτιληναίου Ελίνα/Γ3

Το να είσαι εθελοντής, είναι μια ευχάριστη
δραστηριότητα,… νιώθεις περηφάνια ξέροντας ότι
βοηθάς τους συνανθρώπους… Όμως για να έχει αξία
αυτή η πράξη, πρέπει να την ακολουθεί κανείς με την
καρδιά του και όχι ζητώντας ανταμοιβή.
Παπαδάτος Νικόλαος/Γ4

Η χώρα μας περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο και
γι’αυτό θα πρέπει όλοι, στο βαθμό που μπορούμε, να
βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας μέσω του
κοινωνικού παντοπωλείου.
Ηρώ Ξένου /Γ4

Και ενώ εμείς ζούμε … και αγοράζουμε
σχεδόν τα πάντα, υπάρχουν άνθρωποι
που θα νιώσουν ευτυχισμένοι μόνο με ένα
πιάτο φαγητό… Και μέσα σε όλη αυτή την
άθλια κατάσταση … το κοινωνικό
παντοπωλείο προσπαθεί να ζήσει αυτούς
τους ανθρώπους. Κάνουν δηλαδή αυτό
που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς, έχοντας
τον τίτλο του συμπολίτη… Αισθάνομαι
τυχερός που αυτοί οι άνθρωποι της δικιάς
μας πολιτείας δε μένουν αβοήθητοι…
Ξέρω, βλέπω και νιώθω πως αυτή είναι μια
αξιόλογη προσπάθεια εκ μέρους των
εθελοντών, αλλά δεν είναι αρκετή.. το
πρόβλημα θα λυθεί μόνο με συλλογική
δράση.
Μωραΐτης Αλέξανδρος/Γ4

Πιστεύω πως εσείς που έχετε οργανώσει
αυτό το παντοπωλείο, θα είστε άνθρωποι
με πολύ μεγάλη καρδιά, γιατί δουλεύετε και
βάζετε τα δυνατά σας, χωρίς να περιμένετε
να πάρετε κάτι πίσω!... θέλω να σας
ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας
δώσατε να βοηθήσουμε με κάτι μικρό σε
αυτή τη μεγάλη επιχείρηση που κάνετε
εσείς!
Ελζάνα Σίκοβα/Γ4

…Η προσφορά του κάθε ανθρώπου
είτε είναι μικρή …, όταν είναι
ομαδική, μπορεί να κάνει θαύματα ..
Μπορεί να γίνει καλύτερη
ενημέρωση και να ζητηθεί βοήθεια
με πολλούς τρόπους, μέσω τοπικών
εφημερίδων, να τοιχοκολληθούν σε
όλα τα σημεία της πόλης
ανακοινώσεις, με συστημένες
επιστολές ή μαζί με το λογαριασμό
ΕΥΔΑΠ, έτσι ώστε ο καθένας να
ξέρει πού και πώς μπορεί να
προσφέρει αυτό που μπορεί… θα
ήθελα να πω ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ
στους ανθρώπους που οργάνωσαν
και συνεχίζουν να προσφέρουν…
θα χαρώ να συνεισφέρω και εγώ σε
αυτό το καταπληκτικό έργο.

…Η εθελοντική σας δράση, δίνει ελπίδα και κουράγιο…
είναι πολύ σημαντική, διότι στηρίζει και βοηθά ένα μεγάλο
αριθμό άπορων ανθρώπων… Παράλληλα η ιδέα αυτή,
μεταδίδει το πνεύμα της αλληλεγγύης, καθώς προτρέπει
αρκετό κόσμο να συμμετάσχει και να συμπαρασταθεί,
δίνοντας τις ανάλογες προσφορές τους.
Σοφία Πατινιώτη/Γ4

… Τα συναισθήματα που ένιωσα ήταν χαράς, γιατί όλοι
μας φέραμε από κάτι, που σημαίνει ότι ενδιαφερόμαστε για
το συνάνθρωπό μας και πως σε τέτοιες καταστάσεις
πρέπει να βοηθάμε.
Σιβέρη Χαρίκλεια/Γ4

… τα πρώτα συναισθήματα που ένιωσα ήταν λύπης … Επίσης
οι σκέψεις… ήταν ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και
ίσως ούτε κάπου να μείνουν… να συνεχίσει να υπάρχει το
παντοπωλείο, ώστε να πηγαίνουμε και άλλα τρόφιμα ώστε να
συνεχίζουν οι άποροι να έχουν φαΐ.
Εβελίνα Παππά/Γ4

Με εκτίμηση,

Το κοινωνικό παντοπωλείο Ραφήνας είναι μια από τις καλύτερες ιδέες που
είχε ποτέ ο δήμαρχός μας. Επίσης το ότι οι άνθρωποι εκεί το κάνουν αυτό
εθελοντικά είναι πολύ καλό, γιατί έτσι δείχνουν την αγάπη τους στο
συνάνθρωπό τους… μου δημιουργεί χαρά, ελπίδα και λύπη, γιατί εφόσον
υπάρχει αυτό το κοινωνικό παντοπωλείο σημαίνει πως και στην περιοχή μας
υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι.

Ελένη Παλπατζή /Γ4

Ανέστης Ρούτουλας /Γ4

Όταν πήγα για πρώτη φορά στο κοινωνικό
παντοπωλείο, ένιωσα ωραία, διότι …
προσφέραμε… θα πρέπει να οργανωθούμε για να
ξαναβοηθήσουμε και εμείς σαν σχολείο αλλά και
όλος ο κόσμος. Όμως θα έπρεπε … η κυβέρνηση
να λειτουργεί σωστά και όλος ο λαός να έχει
δουλειά και όλα τα απαραίτητα.

Η προσπάθεια που έγινε από εθελοντές… αξίζει συγχαρητήρια.
Εκτός του ότι είναι μια βοήθεια για όσους έχουν ανάγκη, είναι
ακόμη μια παρακίνηση για … παρόμοια κινήματα. Μερικά από
αυτά μπορεί να είναι η δεντροφύτευση, ο καθαρισμός των
παραλιών της Ραφήνας.
Σωτηρίου Ελένη/Γ5

Τακτικός Γιώργος/Γ5

Θέλω να σας ευχαριστήσω που έζησα
μαζί σας μια χαρούμενη στιγμή… Σας
βοηθήσαμε μέσα από την καρδιά μας
γιατί είδαμε τις δυσκολίες που περνάτε
και προσφερθήκαμε… Και πάλι σας
ευχαριστώ πάρα πολύ και θα θέλαμε
πραγματικά όσο περνάει από το χέρι
μας να σας βοηθήσουμε ξανά.
Τζιώτης Ιάκωβος/Γ5

…η ιδέα του δήμου να φτιάξει ένα
κοινωνικό παντοπωλείο ήταν πάρα πολύ
καλή.. Ο καθένας μας μπορεί να
βοηθήσει, ακόμα και η πιο μικρή πράξη
βοηθάει μια οικογένεια να ζήσει… ακόμα
και με ένα πακέτο … αλεύρι ένιωσα
αυτοπεποίθηση καθώς πάντα
υποστήριζα την ιδέα του εθελοντισμού.
Αυτό όμως που με εξέπληξε στον εαυτό
μου είναι πως όταν καταφτάσαμε και
είδαμε το μέρος, πραγματικά
συγκινήθηκα… το έχω στο μυαλό μου …
και να νιώσω την ιδέα του εθελοντισμού,
ειδικότερα σε εποχές όπως τώρα…
Σίγουρα ένα γράμμα … δεν μπορεί να
εκφράσει όσα συναισθήματα ένιωσα
Τζιάλου Ευδοξία/ΡεγγίναΓ5

Η ιδέα που είχαν τα μέλη του δήμου
μας για τον εθελοντισμό και το
κοινωνικό παντοπωλείο ήταν πολύ
καλή και έχει σκοπό να βοηθήσει
και να δώσει την ελπίδα στους
συμπολίτες μας… συμμετοχή και σε
άλλες τέτοιες προσπάθειες
εθελοντισμού, ώστε να γίνουμε
καλύτεροι άνθρωποι.
Τόνια Χαχολάκη/Γ5

..το να προσφέρει κάποιος σε τέτοιο
βαθμό, χρειάζεται δύναμη, πολλή
προσπάθεια αλλά και συμπαράσταση από
όλους εμάς… όλοι οι Έλληνες πολίτες και
ιδιαίτερα οι πολίτες της Ραφήνας, θα
πρέπει να είναι πολύ περήφανοι για τους
ανθρώπους που δουλεύουν στο κοινωνικό
παντοπωλείο της Ραφήνας.
Τσιρώνης Σωτήρης/Γ5

Χάρηκα πολύ που επισκέφτηκα το
χώρο σας και είδα από κοντά την
προσπάθειά σας.. είναι πολύ
σημαντικό να βοηθάμε τους
συνανθρώπους μας… θα ήθελα να
σας προτείνω, αν βέβαια είναι δυνατό,
να πηγαίνετε τα προϊόντα στα σπίτια
ανήμπορων ανθρώπων και
ηλικιωμένων… εύχομαι το έργο σας
να μεγαλώσει και να αυξηθούν οι
εθελοντές…

Γνωρίζοντας τη φιλότιμη προσπάθεια που
πραγματοποίησε ο Δήμος Ραφήνας… θα
ήθελα να προτείνω και άλλα πράγματα που
μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση της
κοινωνικής ζωής… ο καθαρισμός πάρκων
…των παραλιών… ίδρυση ενός χώρου
στέγασης των αστέγων … ιατρικός έλεγχος
στους οικονομικά αδύναμους
Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη/Γ5

Γιώργος Φέγγος/Γ5

Γεια σας, … πιστεύω ότι πρέπει όλοι
να συνεισφέρουμε στο κοινωνικό
παντοπωλείο της περιοχής μας, με
κάποιο σταθερό ποσό κάθε μήνα.
Έτσι θα βοηθήσουμε πολύ κόσμο να
ζήσει στις δύσκολες αυτές μέρες.
Κρίστη Φέζγκα/Γ5

Η προσπάθεια που έγινε από το
Δήμο Ραφήνας… είναι πολύ
αξιόλογη… ένα μεγάλο βήμα
ενάντια στην κοινωνική
ανισότητα… θα ήταν καλό …να
δίνουν ορισμένα τρόφιμα δωρεάν
στα σχολεία, ώστε πολλά παιδιά να
βγαίνουν από τη δύσκολη θέση.
Ακόμα, μπορεί να ιδρύσει κάποια
νυχτερινά ή θερινά τμήματα για
παιδιά από ξένες χώρες .. που δε
γνωρίζουν τη γλώσσα…
Βασιλική Χαλά/Γ5

Όταν πρωτοήρθαμε σε εσάς… νιώσαμε κάτι
το ωραίο, το θετικό. Ήταν η ενέργεια που
είχατε όλοι οι εθελοντές εκεί μέσα… κάτι
ωραίο για να βοηθήσουμε θα ήταν να
διοργανώναμε αγώνες και να μαζεύαμε λεφτά
για να τα δώσουμε στο κοινωνικό
παντοπωλείο… να σας βοηθήσουμε…
Σάρα Χάσα/Γ5

