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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Μαθητές της Πέτρας στο κέντρο προσφύγων στο «OXY»!

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω», μία μοναδική εμπειρία για τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
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Την τελευταία μέρα πριν κλείσουν τα σχολεία, ομάδα μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου Πέτρας, στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω», επισκέφτηκε το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στο «ΟΧΥ», μεταξύ
Μολύβου και Πέτρας.

Την τελευταία μέρα πριν κλείσουν τα σχολεία, ομάδα μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου Πέτρας, στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω», επισκέφτηκε το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στο «ΟΧΥ», μεταξύ
Μολύβου και Πέτρας.

Το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στο «OXY» επισκέφτηκε ομάδα μαθητών του Γυμνασίου Πέτρας, στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω». Τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς υποδέχτηκαν εθελοντές που
δραστηριοποιούνται στο κέντρο και μεταξύ εκείνων και ο Ομάρ, που έξι μήνες τώρα προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες
του.

Ο Ομάρ, που μένει στην Ισπανία αλλά κατάγεται από τη Συρία, ήλθε να βοηθήσει σαν εθελοντής από τον Ιούλιο και
γνωρίζει το Κέντρο πολύ καλά, αφού πρωτοστάτησε στην εγκατάστασή του το Σεπτέμβριο και ήταν από τότε ένας από
τους κύριους υπεύθυνους για τη λειτουργία του.

Ο ίδιος είπε στους μαθητές ότι με τη σημερινή οργάνωση και λειτουργία το κέντρο έχει φτάσει να θεωρείται το καλύτερο
κέντρο στη Λέσβο και ένα από τα καλύτερα διεθνώς και ότι αποτελεί ένα μοντέλο συνεργασίας διαφορετικών ομάδων, παρ’
όλο που στήθηκε σε επείγουσες συνθήκες και οργανώθηκε βήμα-βήμα.  

Στο μαγειρείο και στο ιατρείο 
Οι μαθητές στη συνέχεια μπήκαν στα ενδότερα του κέντρου, κάνοντας ακριβώς τη διαδρομή που κάνουν και οι πρόσφυγες
κατά την υποδοχή και διαμονή τους εκεί.

Επισκέφτηκαν ακόμη το ιατρείο, όπου προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και αξιολογείται η σοβαρότητα της κατάστασης
των ασθενών ώστε να προωθηθούν κατάλληλα, και το μαγειρείο όπου παρασκευάζεται ζεστό φαΐ και τσάι, κάτι πολύ
σημαντικό για τη σωματική αλλά και ψυχολογική στήριξη των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων.  

Οι εντυπώσεις 
«Είδαμε τους χώρους ιματισμού, όπου σε ξεχωριστά σημεία δίνονται ρούχα σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά και τέλος

συναντήσαμε τους πρόσφυγες που είχαν καταλύσει στο Κέντρο στις δυο μεγάλες σκηνές που μπορούν να φιλοξενήσουν με
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συναντήσαμε τους πρόσφυγες που είχαν καταλύσει στο Κέντρο στις δυο μεγάλες σκηνές που μπορούν να φιλοξενήσουν με
σχετική άνεση μέχρι και 500 ανθρώπους. Εκεί διανυκτερεύουν και κοιμούνται για το βράδυ όσοι δε μπόρεσαν να φύγουν
με τα λεωφορεία για τα κέντρα υποδοχής της Μυτιλήνης.

Οι σκηνές αυτές διαθέτουν θέρμανση και στρώματα σε ξύλινο δάπεδο ώστε να παρέχουν όση θαλπωρή γίνεται στις
δεδομένες συνθήκες.

Επίσης, υπάρχει χώρος για οικογένειες και ένας υποτυπώδης παιδότοπος ώστε να απασχολούνται τα μικρά παιδιά.  
Εδώ λοιπόν τα παιδιά δώσανε τα γλυκά και τα κεράσματα που είχανε μαζί τους. Μάλιστα, η Ιωάννα μάς είπε τα εξής:
«Σήμερα είμαι η κόρη του Άη Βασίλη, δίνω όλα μου τα κουκλάκια και τα αρκουδάκια, γιατί μεγάλωσα και δεν τα χρειάζομαι
άλλο…».

«Παίξαμε και ζωγραφίσαμε με τα μικρά παιδάκια και διαπιστώσαμε ότι ο αγορίστικος ζήλος για δύναμη και νίκη δεν έχει
πατρίδα» είπαν χαρακτηριστικά για την εμπειρία τους αλλά και την εμπειρία των παιδιών οι υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» του Γυμνασίου Πέτρας Διονύσης Παύλου, Χαράλαμπος Κάβουρας και Ιγνάτιος
Μαγγαναδέλλης.
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