Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ανθρώπινες ιστορίες…
Από τα παιδιά για τα παιδιά

Παραμονές Χριστουγέννων και οι μικροί μαθητές τριών διαφορετικών σχολείων,
μαζεύουν τρόφιμα, στέλνουν γράμματα στον Αϊ Βασίλη και ευχές, μέσω του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στα παιδιά εκείνα που έχουν ανάγκη από λίγη
ζεστασιά, ένα πιάτο φαγητό και πολύ αγάπη.
Πρώτη στάση τα Eκπαιδευτήρια Δούκα. Ακολουθεί η Ελληνογαλλική Σχολή SaintJoseph και η Σχολή Χατζήβεη. Μια αγκαλιά παιδιά με μάτια γεμάτα ζεστασιά,
κούτες και σακούλες γεμάτες με τρόφιμα για τους ανθρώπους που χρειάζονται
βοήθεια, μας υποδέχεται σε κάθε σχολείο.
«Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη. Σε παρακαλώ φέτος να μην ξεχάσεις και τα φτωχά
παιδάκια. Να τους πας δώρο πολλά φλουριά και ένα καλοριφέρ για να μην
κρυώνουν», λέει ο μικρός Παναγιώτης. «Και ένα σπίτι, πολλά λεφτά και παιχνίδια»,
φωνάζει η Μαρία. «Στρατιωτάκια και ωραία φαγητά για να μην πεινάνε», λέει ο
Δημήτρης, μαθητής της Α’ Δημοτικού.
«Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε τρόφιμα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Τις κρύες νύχτες του χειμώνα σκέφτομαι ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε εμείς
στη θέση αυτών των παιδιών. Απλά εμείς είμαστε τυχεροί. Αυτή η μικρή προσφορά
μας κάνει να νιώθουμε ότι τους βοηθάμε και αυτό μας γεμίζει χαρά» μας λέει ο
Χρήστος και η Ιωάννα, μαθητές Γυμνασίου. «Ο καθηγητής μας, μας προέτρεψε να

μαζέψουμε τρόφιμα και να τα δώσουμε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τους
ανθρώπους που έχουν οικονομικές δυσκολίες. Εύχομαι οι άνθρωποι αυτοί να
βρίσκουν πάντα τη βοήθεια που χρειάζονται, αλλά μακάρι να καταφέρουν να μη
χρειάζονται πια βοήθεια. Χαρούμενα Χριστούγεννα σε όλους».
«Είναι ωραία να βοηθάς τους άλλους ανθρώπους. Φέτος ο Άγιος Βασίλης να φέρει
φάρμακα και φαγητό για όλα τα παιδιά. Μια στέγη, αγάπη, παιχνίδια και ρούχα»,
λένε οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού. Να μην υπάρχει πόλεμος» φωνάζουν κάποια
άλλα παιδιά. «Και επιτραπέζια παιχνίδια» λένε τα μικρότερα.

Με χαμόγελα και χαρούμενες φωνές, κούτες και σακούλες με τρόφιμα μακράς
διαρκείας (κονσέρβες, μακαρόνια, γάλατα, τσουρέκια, μπισκότα, ρύζι κ.ά)
μεταφέρονται από τα παιδιά και τους εθελοντές μας στο αυτοκίνητο του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού. Το αυτοκίνητο γεμίζει. Το ίδιο και οι καρδιές μας. Κάποιοι
άνθρωποι που έχουν χάσει το χαμόγελο τους, θα χαμογελάσουν ξανά. Κάποια
σπιτικά θα μυρίσουν φαγητό και κάποια παιδιά δε θα κοιμηθούν νηστικά.
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