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Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολικοί πρέσβεις για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο», την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, το 1ο Λύκειο Κοζάνης πραγματοποίησε 

εκδρομή στην «Κιβωτό του Κόσμου» της Ηπείρου, στην Πωγωνιανή. Σκοπός της 

επίσκεψης αυτής ήταν η ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τα παιδιά που βιώνουν 

συνθήκες εγκατάλειψης και η παρότρυνση να ευαισθητοποιηθούν και να λάβουν 

δράση, αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα της κοινωνίας. 

  Εδώ και χρόνια η δράση της Κιβωτού, ένας εθελοντικός μη κυβερνητικός 

οργανισμός, είναι ευρέως γνωστή όσον αφορά τη μέριμνα για απροστάτευτα παιδιά, τα 

περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς γονείς, που βιώνουν 

δύσκολες συνθήκες αδιαφορίας, εγκατάλειψης και έλλειψης ιατρικής φροντίδας. Όλα 

τα παραρτήματά της στην Ελλάδα αποτελούν ένα σύγχρονο Κέντρο Παιδικής 

Προστασίας, ειδικά σχεδιασμένο για την εξασφάλιση ασφαλούς διαβίωσης για τα 

παιδιά που στεγάζει.  

Η Κιβωτός του Κόσμου ιδρύθηκε στην Ήπειρο τα τέλη του 2013, στην ορεινή 

και ακριτική Πωγωνιανή Ιωαννίνων από τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου. Η 

Κιβωτός καλύπτει εξ ολοκλήρου και φροντίζει όσους χρειάζονται προστασία, από 

βρέφη μέχρι ενήλικες, όσους έχουν υποστεί κακοποίηση, παραμέληση και έχουν 

εκτεθεί σε πολύ άσχημες συνθήκες. Τα παιδιά ζουν σε μεγάλα σπίτια με παιδαγωγούς-

φροντιστές και είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια.  
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Κατά την επίσκεψή τους εκεί, οι μαθητές του Λυκείου Κοζάνης είχαν την 

ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της Κιβωτού. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 

ξεναγήθηκαν στο Γεωργικό Σχολείο της Κιβωτού, στο οποίο εκπαιδεύονται παιδιά 

ηλικίας έξι έως δεκαοχτώ ετών από εξειδικευμένους επαγγελματίες στην κάθε 

ειδικότητα. Αρχικά, επισκέφτηκαν το τυροκομείο, στο οποίο τα παιδιά ηλικίας 

δεκαπέντε έως δεκαοχτώ παρασκευάζουν  φέτα, γραβιέρα, μυζήθρα, χαλούμι και 

ανθότυρο, και το μελισσοκομείο, φημισμένο για τις γευστικές και ιδιαίτερες ποικιλίες 

μελιού. Επόμενος σταθμός της ξενάγησης κρίθηκε το Θερμοκήπιο. Εκεί, υπό την 

καθοδήγηση γεωπόνου, τα παιδιά εντρυφούν τόσο στον τρόπο καλλιέργειας του κάθε 

προϊόντος, όσο και στη χρησιμότητά του. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε στο εργαστήριο 

παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, στο οποίο τα παιδιά παρασκευάζουν 

μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, λικέρ, τραχανά και σαπούνια. 

Τέλος, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μέσω Skype με τον 

ιδρυτή της Κιβωτού, πατέρα Αντώνιο. Τα τελευταία 24 χρόνια, και χωρίς καμία 

επιχορήγηση, η Κιβωτός έχει καταφέρει να γίνει σπίτι πολλών παιδιών, χάρη στον 

διαρκή αγώνα του πατέρα Αντωνίου και της προσφοράς του κόσμου. Όπως μας 

εξήγησε ο πατέρας Αντώνιος ο στόχος της Κιβωτού δεν είναι η «ιδρυματοποίηση» των 

παιδιών αυτών. Απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία ενός Πρότυπου Σπιτιού 

Φιλοξενίας Παιδιών προσφέροντας στα παιδιά τα εφόδια όχι μόνο να εξελιχθούν σε 

ολοκληρωμένους ενήλικες, αλλά να έχουν τη δική τους ξεχωριστή ζωή έξω από την 

Κιβωτό και να βοηθήσουν ακόμα και τους γονείς τους να ενταχθούν και πάλι στο 

κοινωνικό σύνολο.Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές επέστρεψαν με την αίσθηση 

ότι πήραν μηνύματα ζωής, αλληλεγγύης, θυσίας και αγάπης. 

Ας επιστήσουμε την προσοχή μας στη σοβαρότητα της κατάστασης και να 

προσπαθήσουμε μέσα από εθελοντικές ενέργειες να μειώσουμε τον πόνο τους στο 

ελάχιστο και να βελτιώσουμε την ποιότητά τους, όσο ο καθένας μας μπορεί. 

 


