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Το πρώτο κουδούνι για παιδιά προσφύγων και μεταναστών
Στις 10 Οκτωβρίου 15 ελληνικά σχολεία άνοιξαν για πρώτη φορά την πόρτα τους σε
παιδιά προσφύγων και μεταναστών που ζουν σε κέντρα φιλοξενίας. Ο ΔΟΜ Ελλάδας
εξασφάλισε την ασφαλή μεταφορά όλων των μαθητών παρέχοντάς τους, σχολικές
τσάντες με τετράδια, στυλό, μολύβια και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σταδιακά,
αρχής γενομένης από τα κέντρα φιλοξενίας στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την
Ήπειρο. Την πρώτη μέρα αναχώρησαν 12 συνολικά λεωφορεία από το Λαύριο, τον
Ελαιώνα, το Δερβένι και τα Λαγκαδίκια με προορισμό τις κοντινότερες σχολικές
εγκαταστάσεις.
«Είναι μεγάλη χαρά για μένα και για το ΔΟΜ που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα.
Είναι από τα πλέον σημαντικά πράγματα που έχουμε υλοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια
της παρουσίας μας στην Ελλάδα. Οτιδήποτε σχετίζεται με την εκπαίδευση και την
παιδεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δήλωσε ο επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Δανιήλ
Εσδράς.
Το πρόγραμμα είναι μέρος του ευρύτερου σχεδίου με τίτλο «Multi – sectoral assistance
to and protection of migrants and refugees stranded in Greece». Χρηματοδοτείται από
την Έκτακτη Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίζει στο σύνολό του τη
μεταφορά 9000 παιδικών από και προς τα σχολεία και τη διανομή 10.200 σχολικών
πακέτων με τον απαραίτητο εξοπλισμό για παιδιά δημοτικού και νηπιαγωγείου.
«Η εκπαίδευση σε περιόδους έκτακτης ανάγκης είναι κορυφαία προτεραιότητα για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, η εκπαίδευση μπορεί
να παρέχει σε παιδιά που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους μία
αίσθηση κανονικότητας. Η επένδυση στην παιδεία σήμερα, είναι επένδυση ενάντια στο
κίνδυνο μια χαμένης γενιάς, είναι μία επένδυση για το μέλλον και η Ευρωπαϊκή Ένωση
ηγείται αυτής της προσπάθειας εμπράκτως», δήλωσε ο Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Όλα τα παιδιά θα παρακολουθούν καθημερινά μαθήματα από τις 2 έως και τις 6 το
απόγευμα.

