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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (20/1) από το Κέντρο Στήριξης 

Οικογένειας – Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

και τους άλλους Εταίρους από Ελλάδα, Κύπρο και Ισπανία το πρόγραμμα 

"INSPIRE", που αντλεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην 

παραχωρημένη αίθουσα του φιλόξενου χώρου του Πνευματικού Κέντρου 

του Δήμου της Αθήνας «Αντώνης Τρίτσης».  

Το πρόγραμμα "INSPIRE", έχει ως αντικείμενο τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, κυρίως 

των νέων, που ανήκουν στην ηλικιακή αμάδα των 18-29 ετών και 

μέσα από το Εταιρικό σχήμα των πέντε Φορέων από την Ελλάδα 

και το Εξωτερικό δημιουργήθηκε ένα ψυχομετρικό παιχνίδι-

εργαλείο, που βοηθά τους νέους να αξιολογήσουν τον εαυτό 

τους και τις δεξιότητες τους, να αποκτήσουν ευελιξία στην 

αγορά εργασίας και να βελτιώσουν τις συνθήκες της ατομικής 

και κοινωνικής επιχειρηματικότητας τους. 
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Κοπή Πρωτοχρονιάνικης Βασιλόπιτας 

Την Βασιλόπιτα για το 2022 έκοψαν στο Κέντρο Στήριξης Οικογένειας Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Διοίκηση, η Διεύθυνση και οι εργαζόμενοι. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

σε ζεστό οικογενειακό κλίμα το μεσημέρι της Παρασκευής (11/2) στην αίθουσα των Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων. 

 

 

  

  

Μαθήματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το ΚΕ.Σ.Ο.  

Δωρεάν μαθήματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

προσέφεραν το πρωί της Πέμπτης (10/2), διαδοχικά 

στους μαθητές και τις μαθήτριες των τριών τάξεων του 

Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου, της Περιφερειακής 

Ενότητας Δυτικής Αττικής η Διευθύντρια του Κέντρου 

Στήριξης Οικογένειας (ΚΕ.Σ.Ο.) Εκκλησιαστικού 

Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κα Μαίρη 

Πίνη, η πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια κα Ειρήνη 

Ανδριώτη και διαχειρίστρια του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος ERASMUS «INSPIRE» και ο συντονιστής 

των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ΚΕ.Σ.Ο. Κ.Δ.Β.Μ. κ. 

Κωνσταντίνος Σαλεβουράκης. 
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Συνολικά, εξυπηρετήθηκαν 300 οικογένειες που αριθμούν περισσότερα από 750 άτομα. Οι εκπρόσωποι 

των οικογενειών δέχτηκαν την βοήθεια με ανακούφιση και χαμόγελο, κάτω από το κλίμα που έχει 

δημιουργήσει ο φόβος των μεταλλάξεων της πανδημίας, αλλά και της οικονομικής αβεβαιότητας, που 

δημιουργούν τα ενεργειακά τιμολόγια ηλεκτροδότησης και θέρμανσης των οικογενειών. 

Μεγάλοι «χρυσοί» χορηγοί αυτής, υπήρξαν η Εταιρεία Henkel A.E και τα Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης 

μέσω της καμπάνιας «Απλές πράξεις μεγάλης άξιας», η «Τράπεζα Τροφίμων» του Ιδρύματος κατά της 

Φτώχειας & της Σπατάλης Τροφίμων. Τυχερά όπως πάντα ήταν τα παιδιά, οι μικροί φίλοι του ΚΕ.Σ.Ο, στα 

οποία μοιράστηκαν αποκριάτικες στολές και αξεσουάρ. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Διανομή Φεβρουαρίου ΚΕ.Σ.Ο. 

«Ανάσα» για τριακόσιες οικογένειες  

 

Με απόλυτη προσέλευση, που άγγιξε το 

εκατό τοις εκατό των προσκεκλημένων  

ωφελουμένων οικογενειών του Κέντρου 

Στήριξης Οικογένειας (ΚΕ.Σ.Ο.) - 

Εκκλησιαστικού Ιδρύματος της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πραγματοποιήθηκε 

η πρώτη διανομή του Φορέα για το 2022 την 

Τρίτη 15 και την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 

Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που 

βλέπουμε και βιώνουμε τον κόσμο; 

- Ναι! Μπορούμε! 

- Είναι δύσκολο; Είναι ακριβό; 

- Όχι! Η καλοσύνη μπορεί να εκφραστεί με 

έναν λόγο, ένα χέρι που απλώνεται... 
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Επίσκεψη αρωγής στο Αγροτικό Κατάστημα Ενηλίκων 

Τίρυνθας έξω από το Ναύπλιο γνωστό ως «Αγροτικές 

Φυλακές Τίρυνθας», πραγματοποίησε το πρωί τη 

Τετάρτης (23/2), κλιμάκιο του Κέντρου Στήριξης 

Οικογένειας (ΚΕ.Σ.Ο.), από κοινού με την Πανελλήνια 

Ένωση Οπτικών Οπτομετρών (Π.Ε.Ο.Ο.) με εξαιρετική 

συμμετοχή της οφθαλμιάτρου και εθελόντριας του 

ΚΕ.Σ.Ο. κας Αναστασίας Σερέπα -Λιάκου. Εξεταστήκαν 

συνολικά 55 άτομα. Σαράντα κρατούμενοι και 15 

σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Από την όλη διαδικασία 

βρέθηκαν σημαντικά ευρήματα, ενώ τα γυαλιά για όσους 

απαιτήθηκαν, θα προετοιμάσει και θα τα προσφέρει 

δωρεάν, το κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών 

Οπτομετρών. 

ΚΕ.Σ.Ο.: Προσφορά Ειδών 

Καθαρισμού και Ατομικής Υγιεινής 

στο Δήλεσι 

Με τη σκέψη στραμμένη στους 30 και 

πλέον φιλοξενούμενους γέροντες και 

γερόντισσες της 3ης ηλικίας στο Κέντρο 

Γεροντολογίας και Προνοιακής 

Υποστηρίξεως «Ο Άγιος Πορφύριος» 

στο Δήλεσι, μια κοινονικοπρονοιακή 

δομή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, 

προσφέραμε από το περίσσευμα του 

Κοινωνικού μας παντοπωλείου, 

καθαριστικά και είδη ατομικής 

φροντίδας. 

 

Φιλανθρωπική 

επίσκεψη του 

ΚΕ.Σ.Ο και  

Οπτικών στις 

Αγροτικές 

Φυλακές 

Τίρυνθας 
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«Στηρίζουμε τις Οικογένειες 

για καλύτερη Κοινωνία» 

Όταν οι μαθήτριες της κομμωτικής προοδεύουν, η Διεύθυνση και τα Στελέχη του ΚΕ.Σ.Ο. 

καμαρώνουν σαν να είναι δικά τους παιδιά. 

Ήδη οι μαθήτριες μετά από μαθήματα δυο μηνών υπό την διδασκαλία του καθηγητή τους κ. 

Γιώργου Νικολαΐδη των κομμωτηρίων Gino με τα οποία το ΚΕ.Σ.Ο. συνεργάζεται σε επίπεδο 

εκπαίδευσης, μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες βοηθητικού προσωπικού ενός 

κομμωτηρίου ή να περιποιηθούν κατ’ οίκων.  

 

  

 

Μέχρι τώρα  οι 

σπουδαστές  μας 

εκπαιδεύονται πάνω σε 

κούκλες, αλλά και 

μοντέλα-εθελόντριες. 

Γι αυτή την πρόοδο 

είμαστε υπερήφανοι! 

 

 

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ 

ΚΟΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ 

 
Πατρόν ψαλίδια υφάσματα, 

κλωστές, μηχανές όλα σε 

εγρήγορση, ώστε να γίνονται 

εργαλεία στα χέρια των μαθητριών 

και των μαθητών των 

πιστοποιημένων «Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων  ΚΕ.Σ.Ο.  Κ.Δ.Β.Μ.».  

 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ONLINE ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
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Μαθήματα που διδάσκονται διαδικτυακά στα 

εργαστήρια του ΚΕ.Σ.Ο. είναι:  

 Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας, που φτάνει μέχρι 

το Επίπεδο B2 & C2 (Αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ) 

 Εκμάθηση Ρωσικής Γλώσσας 

 Η/Υ για απόκτηση ECDL 

 Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία. Υγιεινή & 

Ασφάλεια Τροφίμων, Επαγγελματίας Καθαριστής 

– Λινοθηκάριος – Οροφοκόμος- Απολυμάνσεις 

Δημοσίων Χώρων Οργάνωση υγιεινών συνθηκών 

στο χώρο της εργασίας, Εκπαίδευση χειριστών 

Τροφίμων διατήρησης & αποθήκευσης τροφίμων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΦΕΤ 

 Τμήματα Ρομποτικής για παιδιά δημοτικού 7-12 

ετών σε συνεργασία με Πιστοποιημένο Φορέα 

Ρομποτικής 
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Η Ιερά Μ. Ν. Ιωνίας & Φιλαδελφείας στα πλαίσια των 

δράσεων και των τιμητικών εκδηλώσεων Μνήμης για 

την Μικρασιατική καταστροφή του 1922,  την 2α 

Φεβρουαρίου 2022 Εορτή της Υπαπαντή του Κυρίου, 

όπου Εκκλησιαστικά τιμάται το Πρόσωπο της Μητέρας, 

διοργάνωσε εκδήλωση όπου τιμήθηκε η Μάνα και 

ιδιαίτερα η Μικρασιάτισσα Μάνα. Βασική ομιλήτρια της 

εκδήλωσης, ήταν η Γενική Διευθύντρια του ΚΕ.Σ.Ο. 

Δημοσιογράφος  κα Μαίρη Πίνη  η οποία στην ομιλία 

της, επικεντρώθηκε  στις «Αθέατες» Μανάδες, στην 

Καταστροφή της Σμύρνης, στις Προδοσίες, στο Βάρος 

της προσφυγιάς στο Ερχομό και στην ενσωμάτωση στη 

Μητέρα Ελλάδα».  

 

 

  

Προσκεκλημένες της εκπομπής «Σημείο Αναφορά»» του Attica TV (18/2), η Διευθύντρια του 

ΚΕ.Σ.Ο. Μαίρη Πίνη και η προϊσταμένη κοινωνικής υπηρεσίας του «Νοσοκομείου Παίδων Αγ. 

Σοφία» Ξένια Αποστολά με θέμα συζήτησης την έκρηξη βίας:» Γυναικοκτονίες – Βιασμοί παιδιών 

– Ξυλοδαρμοί ηλικιωμένων – Βασανισμοί ζώων. 

 

Attica TV Εκπομπή ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

*Ζωγραφιά από παιδί ωφελούμενης οικογένειας του ΚΕ.Σ.Ο.  

Την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κα Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το μεσημέρι της 

Τετάρτης (16/2) ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 

Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής της 

Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και 

Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΚΕ.Σ.Ο. 

Στην εκδήλωση εκ μέρους του ΚΕ.Σ.Ο. συμμετείχε το Μέλος του Δ.Σ.  Μάρθα Σαμαρά 


