
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020 

Ανθρώπινες ιστορίες… 

τα όνειρα που δεν έσβησαν 

Υπάρχουν φορές, που τα παιδικά όνειρα σβήνουν μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα. Οι 

προσπάθειες των γονιών δεν επαρκούν και οι οικονομικές ανισότητες στέκονται εμπόδιο στις 

ίσες ευκαιρίες για μάθηση και ένα καλύτερο αύριο. Όμως, ο Μιχάλης, η Γεωργία, η 

Γαρυφαλλιά, όπως και πολλά άλλα παιδιά, κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους και σήμερα 

ετοιμάζονται να δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις, ελπίζοντας να πραγματοποιήσουν τα όνειρά 

τους. 

Από μικρό παιδί ο Μιχάλης ονειρευόταν τις θάλασσες. Του αρέσει η ναυπηγική και το σχέδιο. 

Θέλει να σπουδάσει στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων και να ταξιδέψει σ’ όλο τον κόσμο. Η μητέρα 

του και ο ίδιος, μάταια προσπαθούσαν να μαζέψουν χρήματα για το φροντιστήριο. Οι ανάγκες 

πολλές, για μία μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά. Ο «δράκος», όπως αποκαλούν το 

λογαριασμό του ηλεκτρικού, δε «χόρταινε» και τα χρήματα ποτέ δεν επαρκούσαν για το 

όνειρο. «Εκείνη την ημέρα ο Μιχάλης γύρισε από το σχολείο και μου λέει: μαμά υπάρχει μια 

ελπίδα με ένα πρόγραμμα του Ερυθρού Σταυρού. Έκανα το σταυρό μου και προσευχήθηκα», 

θυμάται η μητέρα του. Λίγες μέρες μετά, ο Μιχάλης έγινε δεκτός στο πρόγραμμα «Children 

Included» και σήμερα, σίγουρος για τον εαυτό του και τις γνώσεις του, ετοιμάζεται να δώσει 

Πανελλήνιες και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. 

Μέσα από το πρόγραμμα «Children Included», του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του 

COSCO SHIPPING Charity Foundation, 80 μαθητές της Γ’ Λυκείου στον Πειραιά και στην Αθήνα, 

που προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες, απειλούμενες με κοινωνικό 

αποκλεισμό, έγιναν αποδέκτες υποτροφίας, που τους επέτρεψε να καλύψουν τα έξοδα  

προετοιμασίας τους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του Ιουνίου του 2020. 



«Σ’ αυτή την υποτροφία ακούμπησα το μέλλον μου», λέει η Γαρυφαλλιά, που θέλει να 

περάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά. «Έβγαλα ένα τεράστιο βάρος από την 

πλάτη της μαμάς μου και τώρα επιτέλους, μπορώ να σταθώ μόνη μου στα πόδια μου». 

Η Γεωργία και η Τζένη είναι δίδυμες. Η Γεωργία θέλει να σπουδάσει Οικονομικά και η Τζένη 

Παιδαγωγικά. Ο πατέρας τους, μεσήλικας πια, με προβλήματα υγείας, έμεινε άνεργος πριν έξι 

χρόνια όταν έκλεισε η επιχείρησή του, λόγω κρίσης και λίγο αργότερα έχασε και την 

αγαπημένη του σύζυγο. «Έγινα ξαφνικά μάνα και πατέρας και ότι άλλο χρειαζόταν για να 

μπορέσω να τα μεγαλώσω. Τότε, απευθύνθηκα στο Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού στον Πειραιά. Μας βοήθησαν πάρα πολύ. Ρούχα, τρόφιμα και ενισχυτική 

διδασκαλία για τα παιδιά. Οι άνθρωποι κάνουν τεράστιο έργο και τους ευχαριστούμε που μας 

βοηθούν και μας σκέπτονται. Εγώ δουλεύω περιστασιακά, για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. 

Τα παιδιά έπρεπε να προετοιμαστούν εντατικά για τις εξετάσεις. Στα φροντιστήρια μου 

ζητούσαν ποσά, στα οποία δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. Το πρόγραμμα αυτό, έδωσε τη 

δυνατότητα στα παιδιά μου να πάνε φροντιστήριο και να προετοιμαστούν, όπως πρέπει, για 

τις Πανελλήνιες εξετάσεις».  

Το πρόγραμμα «Children Included», του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του COSCO SHIPPING 

Charity Foundation ωφελεί και παιδιά μικρότερης ηλικίας. Τριάντα σχολεία Α’ βάθμιας και Β’ 

βάθμιας εκπαίδευσης, των Δήμων Πειραιά, Σαλαμίνας και Αθήνας ενισχύθηκαν οικονομικά 

προκειμένου να υλοποιήσουν καινοτόμες δράσεις σχετικά με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις 

φυσικές επιστήμες, την πληροφορική κ.α.   

«Όραμα όλων των καθηγητών και δικό μου, είναι να δημιουργήσουμε το σχολείο του 21ου 

αιώνα». μας λέει η κ. Έλενα Ελληνιάδου, Δ/ντρια του 2ου Δημοτικού  Σχολείου Πειραιά - 

Ουρουγουάης. «Πλέον το σχολείο μας διαθέτει δύο διαδραστικούς πίνακες, ένα κουτί 

ρομποτικής και έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Φανταστείτε οι μαθητές μας, χρησιμοποιώντας 

τον 3D εκτυπωτή, θα μπορούν να αναπαραστήσουν μοντέλα των πειραμάτων του CERN. Αυτό 

θα αλλάξει τον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών. 

Το 10ο Γυμνάσιο Πειραιά βρίσκεται σε μία γειτονιά, όπου υπάρχουν μεγάλες 

κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. «Το πρόγραμμα “Children Included” ήταν θεόσταλτο, λέει η 

κ. Ελένη Κονιδάρη, Δ/ντρια του Σχολείου και υπεύθυνη για το μάθημα της πληροφορικής. 

Υπάρχουν παιδιά που θα μπορούσαν να παίζουν με ρομπότ στο σπίτι τους και άλλα παιδιά, 

που ούτε στο όνειρο τους δεν θα μπορούσαν. Με τον εξοπλισμό που αγοράσαμε θα μπορούν 

περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στο μάθημα της ρομποτικής». 

Τα όνειρα των παιδιών δεν έσβησαν! Οι δυνατότητές τους είναι απεριόριστες! Αρκεί, να τους 

δοθεί η ευκαιρία να τα πραγματοποιήσουν. Εμείς ευχόμαστε σε όλα καλή επιτυχία, σε ότι και 

αν κάνουν.  
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