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ΠΑΥΑΛΙΝΟ ΕΡΑΝΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΙΓΟΣΕΡΟΤ ΕΤΝΟΗΜΕΝΟΤ 

ΤΝΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑ 

 

ε κηα θνηλωλία όπνπ εμαπιώλεηαη ην κίαζκα ηεο θξίζεο θαη ηεο αλέρεηαο ν κεγαιύηεξνο 

θίλδπλνο είλαη ε δηαίξεζε θαη ε δηρνηόκεζή ηεο θαη ε κεγαιύηεξή ηεο ειπίδα ε ελόηεηα, ε 

αιιειεγγύε θαη ε αιιεινβνήζεηα. Πάληα ε θηιαλζξωπία ππήξρε, ηδίωο ηηο γηνξηηλέο κέξεο, ωο κηα 

θίλεζε πξνζθνξάο ηωλ πην δπλαηώλ πξνο ηνπο πην αδύλακνπο θαη αβνήζεηνπο. Ωζηόζν, ζήκεξα 

πηα θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ε “θηιαλζξωπία” απηή ιακβάλεη άιιεο δηαζηάζεηο, θαζώο 

δελ πξόθεηηαη πιένλ γηα πξνζθνξά ζε θάπνηνλ αλώλπκν, καθξηλό, θηωρό θαη απξνζέγγηζην 

άλζξωπν πνπ ππνθέξεη θάπνπ καθξηά, αιιά πξνζθνξά ζην δηπιαλό κνπ, ζηνλ ζπλάλζξωπν πνπ 

βιέπω κε ηα κάηηα κνπ θαη κπνξώ λα αγγίμω, πνπ κέρξη ρζεο ήηαλ ζπκκαζεηήο, ζπλάδειθνο, 

ζπλνδνηπόξνο, θαη πνπ ζήκεξα κε έρεη αλάγθε, κε ό,ηη κηθξό κπνξώ λα ηνπ δώζω. Καη πνπ αύξην 

ίζωο λα κε κπνξώ λα ηνπ δώζω πηα ηίπνηα θαη λα κπνξεί απηόο, γηαηί όια πηα έρνπλ γίλεη πνιύ 

ξεπζηά. Η θηιαλζξωπία ινηπόλ παίξλεη πιένλ άιιεο δηαζηάζεηο, θαζώο απνηειεί πηα πξνϋπόζεζε  

γηα ηελ επηβίωζε ηεο θνηλωλίαο καο, ωο “αγάπε πξνο ηνλ άλζξωπν” πνπ δεη δίπια κνπ θαη κε έρεη 

αλάγθε, όπωο ηνλ έρω θη εγώ αλάγθε, ώζηε κέζα από ηελ ελόηεηα λα έξζεη ε ηζρύο θαη ε δύλακε.  

 Μέζα ινηπόλ από ηελ νξγαλωκέλε πξνζθνξά ηξνθίκωλ από ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο πξνο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ αλάγθε πξνζπαζήζακε λα ηνλώζνπκε ην αίζζεκα ηεο 

αιιειεγγύεο θαη ηεο αιιεινβνήζεηαο ζηηο ζπλεηδήζεηο ηωλ καζεηώλ καο. Η θάζε ηάμε αλέιαβε λα 

πξνζθέξεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόθηκν ή θάηη από κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηξνθίκωλ (π.ρ. όζπξηα), 

θπζηθά ζηελ πνζόηεηα πνπ ν θαζέλαο επηζπκεί θαη όρη ππνρξεωηηθά ώζηε λα πξνζηαηεπηεί ε νπζία 

θαη ην λόεκα ηεο πξνζθνξάο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ πάξα πνιύ ζεηηθό, θαζώο ε ζπγθέληξωζε ηωλ 

ηξνθίκωλ ήηαλ πνιύ κεγάιε, θάηη πνπ έδωζε κεγάιε ηθαλνπνίεζε θαη ζε εκάο θαη ζηα παηδηά. 

Φπζηθά, λα ζεκεηωζεί όηη γηα λα απνθεπρζεί κηα ζηπγλή θαη επηθαλεηαθή κνξθή θηιαλζξωπίαο, ε 

δξάζε απηή έγηλε ζε ζπλδπαζκό κε κηα ζπλερόκελε θαη επαλαιακβαλόκελε πξνζπάζεηα 

θαιιηέξγεηαο αμηώλ πξνο ηνλ ζπλάλζξωπν ζηηο ζπλεηδήζεηο ηωλ παηδηώλ, κέζα θη έμω από ηελ ηάμε. 

 Επραξηζηνύκε ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο γηα ηελ πνιύ κεγάιε αληαπόθξηζή ηνπο θαζώο 

θαη ην ύιινγν Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηε Υξηζηηαληθή Πξόλνηα ηνπ Ιεξνύ 

Νανύ Αγ. Σξηάδνο Θξαθνκαθεδόλωλ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο. 

 

 

  


