
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  

  Με τη βοήθεια του Θεού ξεκίνησε και φέτος το Πρόγραμμα του Εθελοντισμού και της Κοινωνικής Δράσης του 

σχολείου μας. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με μεράκι και φαντασία οι μαθητές και οι μαθήτριες,  που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα, φιλοτέχνησαν ξύλινα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Πολύτιμη και φέτος ήταν η καθοδήγηση της κ. 

Στέλλας Παπαϊωάννου. Τα περισσότερα απ’ αυτά διατέθηκαν στο χριστουγεννιάτικο bazzar της Κοινωνικής 

Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ», που πραγματοποιήθηκε στο Κ.Α.Π.Η. Ωραιοκάστρου «Ιωάννης 

Καποδίστριας» το Σάββατο 12/12/2015. 

 

 

 



 

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε μία κοινωνική δράση ενόψει των Χριστουγέννων. Στη δράση αυτή 

συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, δηλαδή του Εθελοντισμού και της Σχολικής 

Διαμεσολάβησης.  

 



 

 

Με τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπά μας και τα χέρια φορτωμένα σακούλες με τρόφιμα, ρούχα, είδη 

προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης, χειροποίητα γλυκά και χριστουγεννιάτικα δώρα, που συγκεντρώθηκαν 

και φέτος με την περισσή αγάπη των γονέων των μαθητών όλου του σχολείου, επισκεφτήκαμε το «Σπίτι της 

Άρσης», στην Παιδόπολη του Ωραιοκάστρου.  

 

 

 

Ενημερωθήκαμε για το έργο της οργάνωσης αυτής, που δεν είναι άλλο από την υποστήριξη παιδιών και νέων, που 

ζουν σε κοινωνικό αποκλεισμό, η πρόληψη της περιθωριοποίησης και προώθησης των δικαιωμάτων τους. Τα 

παιδιά που φιλοξενούνται  στον ξενώνα, ηλικίας 5-20 χρονών, είναι θύματα κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας 

και διακίνησης από άλλες χώρες, για εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, μετανάστες που καταφέρνουν να φτάσουν στην 

Ελλάδα από τη Συρία, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες, με οικογένεια ή όχι, με κάθε μέσο… Επίσης, 

πληροφορηθήκαμε και για τους προσφυγικούς καταυλισμούς στην Ειδομένη, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

ζουν οι πρόσφυγες εκεί και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές. 



 

 

 



Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε για δεύτερη χρονιά το Δημοτικό Σχολείο της Σχολής Τυφλών . Ο διευθυντής του 

σχολείου μας ενημέρωσε για την ιστορία και το έργο της Σχολής Τυφλών και ένας μαθητής μας έγραψε στη 

γραφομηχανή στη γραφή Braille ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι και μας το χάρισε. Τους παρουσιάσαμε ένα μικρό 

χριστουγεννιάτικο δρώμενο, τους προσφέραμε δώρα και γλυκά , που με πολλή αγάπη έφτιαξαν τα παιδιά μας με 

τις μητέρες τους… 

 

 

 



 

 



Η εμπειρία; Απλά μοναδική!! !   οι εντυπώσεις; Ανεπανάληπτες! 

Παιδιά που στερούνται το σωματικό φως, έχουν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής και μ΄αυτά αγκάλιασαν τους μαθητές 

μας, και έγιναν ένα… Όλοι μαζί… μια ζεστή αγκαλιά!!!  Και  μέσα από το μάθημα ζωής που πήραμε καταλάβαμε ότι 

κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται μπορούμε να το λύσουμε, αρκεί να το θέλουμε πραγματικά! 

                                                                                      Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

                                                                              Γερασίμου Χρύσα – Χατζηιορδάνου Αρίστη 

                                                                                         Παπαδοπούλου Τάνια 

 

 

                      

                                                     


