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Τα τελευταία τρία χρόνια, οι μετακινήσεις προσφύγων και μεταναστών προς και εντός της 

Ευρώπης από περιοχές και χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής έχουν παρουσιάσει σημαντική 

αύξηση και χαρακτηρίζονται ως οι μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμών μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο.  Εμφύλιοι πόλεμοι, πολιτικές εξεγέρσεις, αντιδημοκρατικά καθεστώτα, φτώχεια, 

έλλειψη τροφής και ανεργία είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους χιλιάδες άνθρωποι 

αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους να πάρουν το δύσκολο δρόμο της προσφυγιάς.    

Όπως αναφέρει ο Vincent Cochetel1, Διευθυντής του Γραφείου Ευρώπης της Ύπατης Αρμοστείας του 

Ο.Η.Ε. αναφερόμενος στους δρόμους που ακολουθούν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι 

συνάνθρωποί μας: «Η έκθεση αυτή δείχνει εμφανώς ότι η έλλειψη προσβάσιμων και ασφαλών 

νόμιμων οδών αναγκάζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ακόμα και όσους επιθυμούν να 

συνενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους, να πάρουν τεράστια ρίσκα προσπαθώντας να φτάσουν 

στην Ευρώπη».  Η Ελλάδα είναι μια από τις βασικές οδούς διαφυγής για πολλούς από αυτούς τους 

απελπισμένους ανθρώπους, έτσι από το 2015 άρχισαν να καταφτάνουν κατά χιλιάδες στη χώρα μας.    

Όπως είναι γνωστό, η προσφορά στον συνάνθρωπο και η αλληλεγγύη είναι θεμελιώδεις αρχές 

της Μαριανής Παιδαγωγικής, που στόχο έχουν να προετοιμάσουν τους ενεργούς, συνειδητούς και 

χρηστούς πολίτες του αύριο, ανθρώπους που θα έχουν βιώσει τη χαρά της προσφοράς.  Το δράμα 

χιλιάδων συνανθρώπων μας δεν μπορούσε λοιπόν να αφήσει τη Μαριανή σχολική μας κοινότητα σε 

ρόλο απαθούς θεατή.   Η ιδέα και η πρόταση μου για να βοηθήσουμε την πρώτη οργανωμένη δομή 

του Ελαιώνα στην Αθήνα με συγκεκριμένα είδη ένδυσης για το χειμώνα που απειλούσε τις 

οικογένειες των προσφύγων βρήκε αμέσως πρόσφορο έδαφος στις ψυχές των  μαθητών που 

συμφώνησαν με ενθουσιασμό και δεσμεύθηκαν για αυτό το σκοπό.  Επίσης, βρήκε πρόθυμους 

συμπαραστάτες τους Frères, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης 

αλλά και τις οικογένειες των μαθητών.  Η υλοποίηση της ξεκίνησε άμεσα τον Οκτώβριο του 2015 με 

τη δράση  «Προσφορά στον Συνάνθρωπο», που είχε στόχο να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή 

                                                           
1
DESPERATE JOURNEYS : Refugees and migrants entering and crossing Europe via the Mediterranean and Western 

Balkans routes, 2017, UNHCR, Bureau for Europe Φεβρουάριος 2017. 
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Εικόνα 3 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017  

αντιμετώπιση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης και να εμπλέξει ενεργά όλους τους μαθητές μας με 

έναν ακόμη τρόπο στα ανεκτίμητο βίωμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης.  Τα αποτελέσματα 

ήταν εξαιρετικά από την πρώτη χρονιά.  Οι εκπρόσωποι της δομής του Ελαιώνα μας ευχαρίστησαν 

ιδιαίτερα γιατί είμαστε το πρώτο σχολείο που τους βοήθησε και μας ζήτησαν να μην τους ξεχάσουμε 

τα επόμενα χρόνια.  Τους το υποσχεθήκαμε μέσα από την καρδιά μας. (εικ. 1 – εικ. 2).   Έτσι και έγινε. 

 

 Κρατήσαμε την υπόσχεσή μας ζωντανή 

κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών με τη 

ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών του 

Λυκείου και του Γυμνασίου. Η δράση μας βρήκε 

μεγάλη συμπαράσταση επίσης από τους γονείς/ 

κηδεμόνες των μαθητών και από το σύνολο της 

Μαριανής εκπαιδευτικής κοινότητας του 

Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης και έλαβε 

διάφορες μορφές.  Ακόμη και Μαριανοί 

εκπαιδευτικοί και μαθητές από την Ισπανία 

προσήλθαν για να προσφέρουν και να βοηθήσουν 

ως εθελοντές στη δομή του Ελαιώνα (εικ. 3). 

Εικόνα 1 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΕΛΑΙΩΝΑΣ 

 Εικόνα 2 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Η μορφή της προσφοράς μας απλώς άλλαξε δεδομένου ότι και οι ανάγκες των προσφύγων 

έχουν αλλάξει. Στράφηκε περισσότερο προς τα παιδιά της δομής του Ελαιώνα που πλέον είναι 

μαθητές σε ελληνικά σχολεία και κάνουν τα πρώτα βήματα στη ζωή και την εκπαίδευση υπό 

συνθήκες δύσκολες αλλά έχουν και αυτά δικαίωμα στη μόρφωση και στο παιχνίδι όπως και τα δικά 

μας παιδιά που θέλουν και ξέρουν να προσφέρουν.  

Έτσι λοιπόν παρά την κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας, και τη φετινή χρονιά 

συγκεντρώθηκαν σημαντικές ποσότητες σε γραφική ύλη (μολύβια, στυλό, τετράδια, γόμες, ξύστρες), 

είδη σχεδίου (χρώματα, κηρομπογιές, πλαστελίνη, έγχρωμα χαρτιά) που είναι απαραίτητα για το 

σχολείο αλλά και παιχνίδια (εκπαιδευτικά ή επιτραπέζια, σε καλή κατάσταση, συσκευασμένα) και 

ποδήλατα, καρότσια (σε καλή κατάσταση) για τα προσφυγόπουλα του Ελαιώνα από 23/10-6/11/2017 

(ακολουθεί αναλυτική έκθεση πεπραγμένων) (εικ. 4 – εικ. 5). 

 
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν και συνεχίζουν να βοηθούν 

(μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό) στην υλοποίηση της δράσης μας 

«Προσφορά στον Συνάνθρωπο». 

Με εκτίμηση 

Φίλιππος Φουρναράκης 

 

Εικόνα 5 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - ΕΛΑΙΩΝΑΣ Εικόνα 4 
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In the last three years refugee and migrant movements towards Europe from countries of the 

Middle East and Africa have increased significantly and are considered to be the largest population 

movements after World War II.  Civil wars, political uprisings, totalitarian regimes, poverty, lack of food 

and unemployment are only some of the reasons why thousands of people are forced to abandon their 

homes and become refugees.  Vincent Cochetel2, Director of the European Office of the U.N. 

Consulate, says about these fellow human beings and the difficulties they face: "This report clearly 

demonstrates that a lack of legal and safe routes forces refugees and migrants, as well as those who 

want to join family members, to take huge risks while they try to reach Europe".  Greece is one of the 

main escape routes for many of these desperate people, so they have arrived in our country by the 

thousands since 2015. 

It is known that giving to our fellow human being and solidarity are fundamental principles of 

Marist Education, which aim to build active, conscious and helpful citizens of tomorrow, people who 

have experienced the joy of giving.  The tragedy of thousands of our fellow human beings could never 

allow our Marist school community to assume the role of an onlooker.  My idea and suggestion to help 

the first organized facility of Elaionas in Athens with specific clothing for the winter which was 

threatening the refugee families was embraced by the students, who enthusiastically agreed and 

committed themselves to the cause.  In addition, it was willingly supported by the Frères, the entire 

teaching community of Leonteios School of Nea Smyrni, along with the students' families.  It was 

promptly implemented in October 2015 through the action "Giving to Fellow Human Beings", which 

aimed to help deal with the humanistic crisis as well as possible and actively involve all our students 

into the priceless experience of giving and solidarity in one more way.  The results were outstanding 

from the first year.  The officials in Elaionas facility were particularly thankful because we were the first 

school to help them and asked us not to forget about them in the years to come (image 1, 2, 3).  And 

that’s what we did.   

                                                           
2
 DESPERATE JOURNEYS : Refugees and migrants entering and crossing Europe via the Mediterranean and Western 

Balkans routes, 2017, UNHCR, Bureau for Europe, February  2017. 



ΛΕΟΝΤΕΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Σχολικό  Έτος 2017-2018 
 

ΔΡΑΣΗ : ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΤΟΝ  ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ  Σελίδα 7 από 17 
 

Image 3 
NOVEMBER 2017 - ELAIONAS  

 

We kept our promise alive in the last 

three years with the active participation of all 

our students in Middle and High School.  Our 

action was also greatly supported by 

parents/guardians of our students as well as by 

the entire educational community of Leonteios 

School of Nea Smyrni and took various forms.  

Even Marist teachers and students arrived from 

Spain to offer their help as volunteers in Elaionas 

facility.  Our giving has assumed a different form, 

since the refugees' needs have changed.  It is aimed 

more towards the children of Elaionas facility, who are now students in Greek schools and are taking 

their first steps in life and education under difficult circumstances, however they also have the right to 

education and fun, just like our own children who want and know how to give. 

So, despite the financial crisis that our country is facing, this academic year of 2017-2018, 

considerable quantities of stationery (pens, pencils, notebooks, erasers, pencil sharpeners), drawing 

items (colours, wax colours, play dough, coloured papers) which are necessary for school, as well as 

games (educational or board games, in good condition) and bicycles, strollers (in good condition) for 

Image 1 
NOVEMBER 2015 - ELAIONAS 

 Image 2 
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the refugee children in Elaionas have been collected from 23/10/2017 to 6/11/2017 (a detailed report 

follows) – (image 4, 5). 

In conclusion, I'd like to thank all those who have helped and continue to help during the 

current academic year of 2017-2018 (students, parents, teachers, administrative and technical staff) to 

make our action "Giving to Fellow Human Beings" a reality. 

 

Sincerely, 

Philippos Fournarakis 

 

 

 

 

 

 

Image 4 
NOVEMBER 2017 

Image 5 
NOVEMBER 2017 - ELAIONAS 
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1. Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, κατόπιν δικής μας πρόσκλησης, βρέθηκαν στο Σχολείο 

μας οι υπεύθυνες για εκπαιδευτικά θέματα της προσφυγικής δομής του «Ελαιώνα», κα Νίκη 

Κουρκούνη, φιλόλογος, και κα Ασημίνα Παπανδρέου, χημικός. 

Με αφορμή την επί τρίτη συνεχή χρονιά διοργάνωση της δράσης «Προσφορά στον 

συνάνθρωπο» από το Σχολείο μας, ο Διευθυντής του Λυκείου κ. Φίλιππος Φουρναράκης αντάλλαξε 

μαζί τους σε κλίμα αγαστής συνεργασίας σκέψεις για τη μορφή που θα έχει η συγκεκριμένη δράση τη 

φετινή χρονιά, προκειμένου να αποκτήσει περισσότερο βιωματικό χαρακτήρα τόσο για τα παιδιά του 

Σχολείου μας όσο και για τα προσφυγόπουλα.  Συμφώνησαν κατά την επίσκεψη των παιδιών μας 

στον Ελαιώνα να υπάρξει μια συνάντηση με τα παιδιά της δομής καθώς και να παρακολουθήσουν 

από κοινού την προβολή ενός βίντεο που θα επιμεληθούν τα μέλη του ομίλου Φίλων της Ιστορίας 

(ΦΙΛΙΑ) με θέμα τις ελληνικές προσφυγικές κρίσεις του 20ου αιώνα. Καθώς και να διερευνηθεί η 

δυνατότητα επίσκεψης προσφυγόπουλων στο σχολείο μας κατά τη διάρκεια του πολιτιστικού 

διημέρου τον μήνα Μάιο του 2018.  

Τους ζητήθηκαν επίσης οι προτάσεις 

τους για τα είδη που έχουν 

περισσότερη ανάγκη φέτος τα παιδιά 

της δομής. Οι εκπρόσωποι 

υποσχέθηκαν να απαντήσουν 

σύντομα. 

Παραλλήλως, τα σημαντικά 

αυτά στελέχη του «Ελαιώνα» δέχθηκαν 

και συνομίλησαν μαζί τους ο αδελφός 

Ματθαίος Λεβαντίνος και η Γενική Διευθύντρια κα Αικατερίνη Μουζάκη, η οποία τους επέδωσε 

αναμνηστικά δώρα από τις δράσεις του Σχολείου μας (εικ. 6). 

 

Εικόνα 6 
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2. Τον Νοέμβριο του 2017, σε συνεργασία με τα νεοεκλεγέντα μαθητικά συμβούλια  και μετά 

την απάντηση των εκπροσώπων του Ελαιών για τα είδη που χρειάζονται τα παιδιά της δομής, 

αποφασίστηκε η μορφή της δράσης και τα είδη που θα συγκεντρωθούν για τη φετινή χρονιά  και 

κυκλοφόρησε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή η αφίσα (εικ. 7): 

  

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των ειδών εκτός από τις ανακοινώσεις των εκπροσώπων 

των μαθητικών συμβουλίων προς τους μαθητές για την ευαισθητοποίησή τους, προβλήθηκε και 

βίντεο με θέμα τις ελληνικές προσφυγικές κρίσεις του 20ου αιώνα που επιμελήθηκε μαθητής της Γ’ 

Λυκείου, μέλος του ομίλου Φίλων της Ιστορίας (ΦΙΛΙΑ).  

Η ανταπόκριση των μαθητών και των οικογενειών του καθώς και του συνόλου της 

εκπαιδευτικής κοινότητας υπήρξε μεγάλη.  Συγκεντρώθηκε σημαντική ποσότητα από τα είδη που 

ζητήθηκαν.  Η πρωτοβουλία για τρίτη χρονιά των νεοεκλεγέντων αντιπροσώπων των μαθητών μας για 

Εικόνα 7 
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τη συλλογή σχολικών ειδών και παιχνιδιών για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας πρόσφυγες, και 

ειδικά τα παιδιά τους, είναι καρποί αυτής της παιδαγωγικής, που μας κάνει υπερήφανους και 

δυναμώνει την πεποίθησή μας ότι ακολουθούμε τα βήματα του ιδρυτή μας Αγίου Μαρκελλίνου 

Champagnat.  

Με τη βοήθεια καθηγητών/τριών και μαθητών/τριών τμηματοποιήθηκαν και  συσκευάστηκαν 

κατάλληλα για την μεταφορά τους στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στον Ελαιώνα (εικ. 8, 9, 

10, 11, 12, 13). 

Εικόνα 8 Εικόνα 9 

Εικόνα 10 Εικόνα 11 
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3. Το επόμενο βήμα ήταν η παράδοση των ειδών και η γνωριμία των μαθητών μας με τα 

παιδιά του Ελαιώνα.  Η παράδοση ορίστηκε για τις 23 Νοεμβρίου 2017.  Έτσι, στις 20 Νοεμβρίου 

2017, αποφασίστηκε να σταλεί η ακόλουθη ανακοίνωση: 

ΠΡΟΣ                                                    

Τους Γονείς / Κηδεμόνες μαθητών/-τριών  

Λυκείου και Γυμνασίου 

                Αγαπητοί Γονείς, 

Το Σχολείο μας, πέρα από την ουσιαστική και σε βάθος εκπαίδευση που παρέχει στους/στις 

μαθητές/-τριες, επιδιώκει, επίσης, την καλλιέργεια των αξιών της ανιδιοτελούς προσφοράς και της 

κοινωνικής αλληλεγγύης - θεμελιώδεις αρχές της Μαριανής Παιδαγωγικής – προετοιμάζοντας 

ενεργούς και χρηστούς Πολίτες  του αύριο. 

Σε αυτό το πλαίσιο και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,  οργανώνουμε τη δράση Προσφορά στον 

Συνάνθρωπο, κατά την οποία μαθητές/-τριες της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης συγκέντρωσαν 

γραφική ύλη, είδη σχεδίου, παιχνίδια και ποδήλατα για τα προσφυγόπουλα του Ελαιώνα.  

 Τα είδη που συγκεντρώθηκαν θα παραδοθούν – με τη συνοδεία frères, καθηγητών/-τριών – 

στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στον Ελαιώνα την Πέμπτη 23Νοεμβρίου 2017 από 

αντιπροσωπεία των μαθητών/-τριών μας, στην οποία καλείται να συμμετάσχει και το παιδί σας. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές/-τριές μας θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και να 

ανταλλάξουν απόψεις με τα προσφυγόπουλα. 

Εάν συμφωνείτε με τη συμμετοχή του παιδιού σας στην παραπάνω αντιπροσωπεία, 
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 παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο εγκριτικό σημείωμα  και να φροντίσετε για την 

παράδοσή του στον/στην Επόπτη/-τρια της Τάξης στην οποία φοιτά το παιδί σας, μέχρι την Τετάρτη 

22 Νοεμβρίου 2017. 

Ευχαριστούμε θερμά εσάς και τα παιδιά σας για την ανταπόκρισή σας στις δράσεις 

αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς που οργανώνει το  Σχολείο μας. 

   H Γενική Διευθύντρια       Ο Διευθυντής Λυκείου    Ο Διευθυντής Γυμνασίου 

  Αικατερίνη Μουζάκη       Φίλιππος Φουρναράκης        Ιωάννης Πουλάκης 

 

4. Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, συνεχίστηκε η δράση «Προσφορά στον Συνάνθρωπο» 

που ξεκίνησε πριν ένα μήνα στη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης με την παράδοση σχολικών ειδών, 

βιβλίων, επιτραπέζιων παιχνιδιών και ποδηλάτων που συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά των 

προσφύγων που φιλοξενούνται στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων του Ελαιώνα (εικ. 14, 15, 

16, 17). 
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Τα παραπάνω είδη παρέδωσαν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μαθητών.  Τα παιδιά συνόδευσαν 

ο Αδελφός Γεώργιος Βιδάλης, ο Αδελφός Νικηφόρος Πρελορέντζος, ο Γενικός Υποδιευθυντής κ. 

Στέφανος Παλαμάρης και οι Διευθυντές του Λυκείου και Γυμνασίου κ. Φίλιππος Φουρναράκης και κ. 

Ιωάννης Πουλάκης αντίστοιχα, καθώς και ο υπεύθυνος Καθηγητής της Ομάδας ΦΙΛΙΑ κ. Ιωάννης 

Τζαγάκης (εικ. 18, 19, 20, 21, 22, 23). 
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Οι υπεύθυνοι λειτουργίας του χώρου φιλοξενίας, αφού ευχαρίστησαν το Σχολείο μας για την 

προσφορά των ειδών, ξενάγησαν τα παιδιά και τους συνοδούς τους στον χώρο, ο οποίος λειτουργεί 

υποδειγματικά. Επίσης πραγματοποιήθηκε η προβολή του βίντεο με θέμα τις ελληνικές προσφυγικές 

κρίσεις του 20 αιώνα καθώς και σύντομη συνάντηση παιδιών μας με παιδιά που φιλοξενούνται στη 

δομή (εικ. 24, 25, 26, 27). 
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5. Παράλληλα, η Μαριανή δράση για τη βοήθεια των προσφύγων του Ελαιώνα είχε και μια 

άλλη πτυχή. Με τη βοήθεια και διαμεσολάβηση του κ. Φουρναράκη πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

δέκα Ισπανών Μαριανών Εθελοντών, από29/12/2016 έως 04/01/2017 στη χώρα μας (εικ. 28) οι 

οποίοι δραστηριοποιήθηκαν και προσέφεραν έργο ως εθελοντές στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας 

Προσφύγων του Ελαιώνα. 
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Η επίσκεψη αυτή και η εθελοντική προσφορά κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων 

διακοπών τους αποτέλεσε την αφορμή για μια ιδέα που θα μπορούσε να αφορά όλη τη Μαριανή 

επαρχία μας το λεγόμενο Marist Refugees Project.  Σε συνεργασία με τον Fr. Manel Martin, μετά από 

διαμεσολάβηση του Fr. Gabriel Villa Real Tapias και του Αδ. Ματθαίου Λεβαντίνου, ο κ. Φουρναράκης 

βοήθησε στην επίσκεψη δεκαπέντε εθελοντών για την εθελοντική προσφορά έργου στη δομή του 

Ελαιώνα και πάλι από την Ισπανία τον Ιούλιο του 2017 (εικ. 29, 30).  
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