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Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 

Πρόγραμμα φιλοξενίας 40 παιδιών του πολέμου 
σε συνεργασία με την Ι.Μ. Φθιώτιδος 

 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε το πρόγραμμα "Αλληλεγγύη στα 
παιδιά της Ουκρανίας μέσω της Αγγλικής γλώσσας", το οποίο προβλέπει τη φιλοξενία 40 
παιδιών του πολέμου από την Ουκρανία στην Στερεά Ελλάδα και χρηματοδοτείται από το 
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, μέσω της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. 
 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 23 Αυγούστου έως 5 
Σεπτεμβρίου 2022, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Ιερά 
Μητρόπολη Φθιώτιδος και με τη συνδρομή της Ουκρανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. 
 
Αυτό συμφωνήθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη στην Πρεσβεία της Ουκρανίας και τη 
συνάντηση που είχαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών, ο 
συνεργάτης του Δρ. Ανδρέας Ιωακείμ και η Ειδική Συνεργάτης του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, κ. Ρούλα Κεχρή, με τον Πρέσβη κ. Σεργκέι Σουτένκο και την 
Πρόξενο κ. Άννα Τιατσένκο. 
 
Το πρόγραμμα φιλοξενίας των μικρών Ουκρανών έχει ως στόχο την αποφόρτιση και 
ενδυνάμωσή τους και παράλληλα την εξάσκηση και βελτίωση τους στην χρήση της Αγγλικής 
γλώσσας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δραστηριότητες στην Αγγλική γλώσσα από 
εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, δράσεις με κοινωνικούς λειτουργούς και γυμναστές, ενώ τα 
σαββατοκύριακα θα είναι αφιερωμένα στον ελληνικό πολιτισμό. 
 
Με αφορμή την ανακοίνωση, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δήλωσε: 
«Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα προς όφελος αυτών που κάθε φορά το δικαιούνται ή 
το χρειάζονται περισσότερο, όπως σε αυτή την περίσταση, οι μικροί Ουκρανοί μαθητές που 
υποφέρουν από τον πόλεμο που πλήττει τη χώρα τους εδώ και μήνες. 
 
»Η έγκριση του προγράμματος φιλοξενίας συνέπεσε χρονικά με την επίσκεψη στην Ευρυτανία 
του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη. Αφού ευχαρίστησα τον πρέσβη για τη 
συνεργασία μας, συζητήσαμε και για άλλα προγράμματα που υλοποιούμε από κοινού με την 
πρεσβεία, αλλά και φορείς, όπως η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με την οποία συνοδοιπορούμε 
για μία ακόμη φορά σε μια σημαντική κοινωνική δράση». 
 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών τόνισε: «Το Κατασκηνωτικό Κέντρο 
της Μητροπόλεως στο Καινούργιο Λοκρίδος είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για τα παιδιά όχι μόνο της 
Φθιώτιδας και της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και για τα παιδιά όλου του κόσμου. Στη φετινή 
περίοδο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και την Πρεσβεία της Ουκρανίας 
στην Ελλάδα, και με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα 
υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα για πονεμένα παιδιά από την ομόδοξη χώρα της Ουκρανίας και 
θα στηρίξουμε με την αγάπη του Χριστού αυτά τα παιδιά και μέσα από αυτά και έναν ολόκληρο 
λαό που δοκιμάζεται τόσο δύσκολα». 


