
ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ 27 
ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



Η αρχική ιδέα

Αν για τα περισσότερα 
παιδιά το νερό σημαίνει 
θάλασσα, διακοπές, 
ατέλειωτο παιχνίδι, 
ξενοιασιά , δεν συμβαίνει το 
ίδιο για τα προσφυγόπουλα 
που έφτασαν στη Ελλάδα 
νύχτα μέσα σε μια βάρκα, με 
κίνδυνο της ζωής τους. 

Γι αυτά το νερό μπορεί να 
σημαίνει  κίνδυνο, φόβο, 
σκοτάδι, ξεριζωμό.



H ΔΡΑΣΗ

Αυτά τα αρνητικά 
συναισθήματα των 
προσφυγόπουλων του 
σχολείου μας, που έζησαν 
τέτοια εμπειρία για να 
φτάσουν στην Ελλάδα , 
αφουγκράστηκε η δασκάλα 
του τμήματος υποδοχής και 
πρωταθλήτρια κολύμβησης, 
με παρουσία σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες ,

Μάρθα  Μάτσα και θέλησε 
να  βοηθήσει τα παιδιά να 
τα ξεπεράσουν. 



ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ 

Έτσι οργάνωσε 

για τα 27 

προσφυγόπουλα 

του σχολείου μας

εκδρομή στο 

κολυμβητήριο 

Μεταμόρφωσης 

για να 

κολυμπήσουν 

και να 

διασκεδάσουν.





Συνέντευξη της δασκάλας 
στην εφημερίδα ΑΤΗΕΝS 
VOICE
Αρχικά η ιδέα φαινόταν σαν όνειρο, υπήρχαν 
πρακτικές δυσκολίες. Τα παιδιά δεν είχαν τον 
εξοπλισμό κι αν έπρεπε να πληρώσουν, για 
παράδειγμα, το λεωφορείο, δε θα έρχονταν 
ούτε οι μισοί. Όμως όσο το συζητούσα, έβλεπα 
ότι μπορεί και να υπήρχε τρόπος να γίνει και 
άρχισα να ψάχνω για χορηγό ή χορηγούς για να 
αναλάβει ο καθένας από κάτι. Δεν 
δυσκολεύτηκα, διότι βρέθηκε ο κ. Δημήτρης 
Σταματίου, Operations Director της DHLExpress
Greece, με ρώτησε τι ακριβώς χρειάζομαι και 
μου είπε ότι θέλουν να τα αναλάβουν όλα. 
Πέρα από τα υλικά αγαθά, που ήταν πάρα 
πολλά (σ.σ.: μαγιό, σκουφάκια, πετσέτες, 
τσάντες κ.ά.), ήρθανε και δέκα άτομα από την 
εταιρεία για να βοηθήσουν εθελοντικά στη 
δράση. Επίσης, χωρίς την παραχώρηση του 
κολυμβητηρίου της Μεταμόρφωσης και τη 
βοήθεια από τους προπονητές της ομάδας 
Δελφίνια Μεταμόρφωσης δε θα είχε 
πραγματοποιηθεί όλο αυτό με τέτοια επιτυχία», 
αναφέρει η ίδια η πρωταθλήτρια και 
εκπαιδευτικός στην Athens Voice.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Συνέχεια)

• Το αποτέλεσμα

Τελικά, στις 14 Μαΐου, οι 27 μαθητές φόρεσαν τα 

καινούργια τους μαγιό, σκουφιά, γυαλάκια και τα γαλάζια 

ή ροζ μπουρνούζια τους και βρέθηκαν στο Κολυμβητήριο 

Μεταμόρφωσης. «Ξετρελάθηκαν!» λέει σήμερα η 

εμπνεύστρια της όλης δράσης. «Χαμογελούσαν συνέχεια 

ακόμα και τα πιο σκοτεινά παιδιά, που δεν τα έχω δει 

ποτέ να γελάνε. Στο τέλος τους ρώτησα έναν έναν πώς 

πέρασε και κάποιοι μου είπαν ότι δεν πέρασαν καλά γιατί 

ήθελαν κι άλλο! Ακόμη και τα δυο μεγάλα παιδιά που δεν 

μπήκαν, δήλωσαν ότι πέρασαν πολύ ωραία, όταν 

συνεχίσαμε όλοι μαζί για φαγητό».



ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ATHENS VOICE, ΠΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
<27 προσφυγόπουλα δεν 

φοβούνται πια το νερό στις 16 -5-
2019


