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Οµιλία της διευθύντριας του ΚΕΣΟ 
σε εκδήλωση  του Δήµου Ν. Ηρακλείου 
µε αφορµή  την Ηµέρα της Γυναίκας

     Διήµερες εκδηλώσεις µε αφορµή την 8η Μάρτη 
«Ηµέρα της Γυναίκας» διοργανώθηκαν στον Δήµο Ν. 
Ηρακλείου στις 8 και 9/3 από την Αντιδήµαρχο 
Πολιτισµού, Επικοινωνίας & Δηµοσίων Σχέσεων 
Δήµου Ηρακλείου Αττικής, Θιασαρχή κα Μαίρη 
Ιγγλέση, καθώς και το Τµήµα Πολιτισµού του Δήµου. 
Η εκδήλωση είχε  θέµα «Η έµφυλη βία κατά των 
γυναικών».
     Στην εκδήλωση προσκλήθηκε να µιλήσει η Γενική 
Διευθύντρια του ΚΕ.Σ.Ο. κα Μάιρη Πίνη, του 

επιχειρησιακού βραχίονα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την αντιµετώπιση της  Βίας µέσα στην Οικογένεια.
    Συµµετείχαν επίσης η υφυπουργός Υγείας κα Ζωή Ράπτη, η  Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τοµέα Αθηνών κα 
Λουκία Κεφαλογιάννη,  η θιασάρχης  και εκπρόσωπος του Γραφείου Ισότητας της Περιφερείας Αττικής κα Μαίρη 
Βιδάλη και άλλοι οµιλητές και οµιλήτριες

Συνεργασία ΚΕΣΟ µε 
ΚΟΙΝΣΕΠ για τα καπάκια

      Το ΚΕ.Σ.Ο. από το 2020, 
αφουγκράζεται, το πνεύµα αλληλεγγύης 
και προσφοράς, που καλλιεργεί στην 
κοινωνία η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 
ΜΕΤΡΑΕΙ Τ’ ΑΣΤΡΑ». Έτσι στο 
πλαίσιο της συνεργασίας και της 
δικτύωσης των φορέων της Κοινωνίας 
των Πολιτών, προσφέρει καπάκια, που 
συλλέγουµε, ώστε να δώσουµε, στα 
παιδιά την ευκαιρία, όχι µόνο να 
ονειρευτούν, αλλά και να 
πραγµατοποιήσουν τα όνειρα τους. 
   Είναι η πολλοστή  φορά από το 2020 
που το ΚΕ.Σ.Ο. προσφέρει καπάκια για 
τους συγκεκριµένους σκοπούς.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Συνεχείς  είναι οι 
ανανεώσεις 
προϊόντων στο 
Κοινωνικό µας 
Παντοπωλείο 
από 
υπάρχοντες 
χορηγούς, από 
σταθερούς 
συνεργάτες αλλά 
και από 
νεώτερους, όπως  
είναι:
• Η Τράπεζα 
Τροφίµων. 
• Η Εταιρεία 
Diversey Hellas 
A.E.  
• Η τρίτη 
Εταιρεία µε την 
οποία 
αναθερµάναµε την 
συνεργασία µας, 
είναι Εταιρεία 
ΜΕΓΑ ΑΕ. 

 Τράπεζα Τροφίµων – Diversey- ΜΕΓΑ ΑΕ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Κοπτική - Ραπτική & Χρωµατολογία

    Συνεχώς εξελίσσονται, διαπρέπουν και µας κάνουν υπερήφανους οι διδασκόµενοι και οι διδασκόµενες του 
µαθήµατος της χρωµατολογίας, που είναι ενταγµένο στο Τµήµα Κοπτικής - Ραπτικής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 
του ΚΕΣΟ
    Οι εκπαιδευόµενοι προέρχονται από το ΚΕΣΟ, αλλά και από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΤΕΒΑ,  που 
εκπονούµε από κοινού µε τον Δήµο Αθηναίων. 
     Όλες και όλοι δηµιουργούν τουνίκ πάνω σε βαµβακερά υφάσµατα, ζωγραφίζοντας στο χέρι µε ανεξίτηλα 
χρώµατα, που δε φθείρονται και δε ξεβάφουν στο πλύσιµο και στο σιδέρωµα.
      Μέντορας  και καθηγητής τους, είναι  ο Δρ. Ενδυµατολογίας - Εθνικής Φορεσιάς  & Χρωµατολογίας κ. 
Κυριάκος - Ρήγας Τριπολιτσιώτης, ο οποίος τους καθοδήγησε να εµπνευστούν, από ιστορικά εξώφυλλα  περιοδικού 
vogue και άλλων περιοδικών µόδας του εξωτερικού και κυρίως Γαλλικών της δεκαετίας του 1920-30, τότε που στα 
εξώφυλλα δέσποζε η τέχνη και δεν επικρατούσαν τα πρόσωπα, ως δηµιούργηµα των magazine lifestyle και να κάνουν 
τις δικές τους δηµιουργίες. 
 

Διανοµή εξπρές µε αποδεκτές παιδιά

    Μια µίνι εξπρές διανοµή για 66 οικογένειες µε 
144 µικρά παιδιά πραγµατοποιήσαµε στο κοινωνικό 
παντοπωλείο του ΚΕ.Σ.Ο. Τα προϊόντα που 
χορηγηθήκαν ήταν  προσφορά της Τράπεζα 
Τροφίµων.
    Η τσάντα περιείχε από τσουρέκια, ατοµικές 
συσκευασίες κέϊκ,  σακουλάκια µε ζελεδάκια και  
σκόνη άµυλου για παρασκευή µπισκότων.
    Οι ωφελούµενοι ανταποκρίθηκαν  στο 100%, της 
προσέλευσης τους.

Laptop από τη ΒΙΑΝΕΞ στο ΚΕΣΟ 

    Όταν η Κοινωνική εταιρική ευθύνη λειτούργει σωστά 
γίνεται και ανταποδοτική και αποτελεί παράδειγµα. 
    Αυτό µπορούµε να ισχυριστούµε από τη θετική 
ανταπόκριση που είχε το αίτηµα του ΚΕ.Σ.Ο. στο 
πρόσωπο της Υπεύθυνης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
της  Ελληνικής Φαρµακοβιοµηχανίας ΒΙΑΝΕΞ κας 
Όλγας Τριανταφύλλου. Μέσω του αιτήµατος µας, 
ζητήσαµε να µας χορηγηθούν laptop και H/Υ. 
    Παραλάβαµε τα δυο πρώτα  laptop τα οποία θέσαµε 
σε εφαρµογή στο µάθηµα χρωµατολογίας, που είναι 
ενταγµένο στο Τµήµα Κοπτικής – Ραπτικής των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων µας.
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Δικτύωση στην Πράξη

     Το ΚΕ.Σ.Ο στηρίζει και αυτό την οικογένεια και τη µητρότητα. 
Μεριµνά για την εγκυµοσύνη των άπορων γυναικών καθώς και των 
εξετάσεων που απαιτούνται. Αρκετές φορές ο Σύλλογος "Η Αγκαλιά" και 
το ΚΕ.Σ.Οέχουν έρθει σε συνεννόηση, µέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
για εξυπηρέτηση περιστατικών.
      Αυτή τη φορά, το ΚΕ.Σ.Ο. προσέφερε, µια µεγάλη ποσότητα από 
πληροφοριακό υλικό και µπιµπερό, από το Κοινωνικό µας Παντοπωλείο, 
ώστε να προσφερθούν στις έγκυες, κατά την αναµονή της έλευσης του 
µωρού τους.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2022

ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακαδηµίας 95, πλ. Κάνιγγος
10677, ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210 38 11 274
email: keso@otenet.gr
           info@kesoiaa.gr
www.kesoiaa.gr

     Πιστοί στο 
ραντεβού µας, το 
Κέντρο Στήριξης 
Οικογενείας-Εκκλησι
αστικό Ίδρυµα της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών και η 
Πανελλήνια Ένωση 
Οπτικών 
Οπτοµετρών  
(Π.Ε.Ο.Ο.) 
βρεθήκαµε για 
δεύτερη φορά µέσα

σε ένα µήνα στις Αγροτικές  Φυλακές της Τίρυνθας, ώστε να 
παραδώσουµε 46 γυαλιά οράσεως  σε κρατούµενους και 
σωφρονιστικούς υπαλλήλους του συγκεκριµένου καταστήµατος. 
       Η επίσκεψη µας, στην Αργολίδα είχε τις ευλογίες του 
Αρχιεπισκόπου, του Αν. Προέδρου του ΚΕ.Σ.Ο. Μητροπολίτη 
Φαναρίου κ. Αγαθάγγελου και του Μητροπολίτη Αργολίδας κ. 
Νεκταρίου. 
       Η αντιπροσωπεία ΚΕ.Σ.Ο.-Π.Ε.Ο.Ο., που αποτελείτο από την 
κα Σοφία Κώνστα -Πέππα µέλος του ΔΣ του Εκκλησιαστικού 
Ιδρύµατος, την Διευθύντρια Μαίρη Πίνη, τον Κωνσταντίνο 
Σαλεβουράκη εκ µέρους του ΚΕ.Σ.Ο. και το Γιώργο Κλάδο από την 
Π.Ε.Ο.Ο. Μας υποδέχθηκε η νοσηλεύτρια του καταστήµτος και  η 
Διευθύντρια των Αγροτικών Φυλακών Τίρυνθας κα Ευαγγελία Κατρίνη 
η οποία εξέφρασε  εκ µέρους όλων, προς το ΚΕ.Σ.Ο. και την 
Π.Ε.Ο.Ο. ένα µεγάλο Ευχαριστώ και πολλά Μπράβο, για την 
φιλανθρωπική µας προσπάθεια.

Παράδοση γυαλιών οράσεως στις φυλακές 
Τίρυνθας

Με τα αθλητικά δελτία 
ανά χείρας!!!

    Η έµπρακτη στήριξη των 
οικογενειών  σε συνδυασµό µε την 
ανταποδοτική  συνέργεια  άλλων 
φορέων, µε τους οποίους έχει 
δικτυωθεί το ΚΕ.Σ.Ο., πάντα 
φέρνουν θετικά αποτελέσµατα για 
τις οικογένειες και κυρίως για τα 
παιδιά.  Ένα από τα πολλά 
παραδείγµατα είναι οι παροχές σε 
µια αντίστοιχη οικογένεια 
µακροχρόνιων οικονοµικών 
µεταναστών τριών παιδιών τα 
οποία λαµβάνουν ελληνική παιδεία 
και παρακολουθούν Ελληνικό 
σχολείο, στην Αθήνα.  Ωστόσο 
λόγω της οικονοµικής αδυναµίας 
των γονέων, δεν παρακολουθούν 
καµία εξωσχολική δραστηριότητα. 
Με τη διαµεσολάβηση της 
κοινωνικής µας υπηρεσίας τα τρία 
αδελφάκια έγιναν δωρεάν δεκτά, 
για τις αθλητικές εξωσχολικές 
δραστηριότητες, στους κόλπους 
του Πανελλήνιος ΓΣ .
     Μάλιστα ήταν τόση η 
ικανοποίηση της µάνας, που ήρθε 
στα γραφεία µας, για να µας 
ευχαριστήσει, επιδεικνύοντας  τα 
αθλητικά δελτία των παιδιών της.
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«Μιλώντας για τον πόλεµο στα παιδιά» 
στο 1ο Δηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων
 
    Η δράση, αφορά πρωτοβουλία του φορέα µας µέσω της 
αναπληρώτριας ψυχολόγου του ΚΕ.Σ.Ο. Δώρα Τσόγκα  και  
στηρίζει τις οικογένειες και τους γονείς σχετικά, µε την 
ενδυνάµωση της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Προέκυψε 
µετά από πρόσκληση της διευθύντριας του σχολείου κας Σοφίας 
Παππού. Σκοπός της Βιωµατικής δραστηριότητας είναι: να 
εκφράσουν τα παιδιά τα συναισθήµατα τους σχετικά µε τον 
πόλεµο, να αναγνωρίσουν τις συνέπειες αυτού, να αναπτύξουν 
την ενσυναίσθηση σχετικά µε τα θύµατά του, να  κατανοήσουν 
την αξία της Ειρήνης και να εντοπίσουν τρόπους διαφύλαξής της.
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    Ολοκληρώσαµε 
στις 15/4 τη 
διήµερη διανοµή 
µας για το Πάσχα 
του 2022.  
Ωφελήθηκαν 350 
οικογένειες που 
παρέλαβαν από 
το κοινωνικό 
παντοπωλείο µας 
τρείς τσάντες,  
που περιείχαν 
είδη 
καθαριότητας και 
προσωπικής         
υγιεινής χορηγία της Εταιρείας Henkel Α.Ε. και 
των Super Market Σκλαβενίτης, ένα πεντόλιτρο 
κρεµοσάπουνου µε αντισηπτικό προσφορά της 
Diversey Α.Ε , αλλά και διάφορα τρόφιµα 
προσφορά της Τράπεζας Τροφίµων, ψωµί του 
τοστ από την «Καραµολέγκος ΑΕ», καθώς και 
αυγά προσφορά της «Ευρωπτηνονοτροφικής 
Κορίνθου Τσαούσης» και των  Πτηνοτροφικών 
Επιχειρήσεων Μεγάρων «Intervaz Ν. Βαζαίος», 

υπηρεσιών 
του Δήµου Αθηναίων 
αλλά και της 
Αρχιεπισκοπής.
Με την σκέψη 
στραµµένη  στον 
πλησίον µας 
διαθέσαµε περισσότερα 
από 
3.500 λίτρα 
αντιβακτηριακό 
κρεµοσάπουνο της 
Diversey ΑΕ σε 
περισσότερα 
από 15 ιδρύµατα και 
φορείς που 
συνεργαζόµαστε.
Της παράδοσης αυτών, 
επιµελήθηκε εκ µέρους 
του Κοινωνικού µας  
Παντοπωλείου ο κ. 
Νίκος Σοφιανίδης.

βρεφικό γάλα της  εταιρείας PHARMIS A.E, πάνες και µωροµάντιλα από την 
ΜΕΓΑ Α.Ε. Οι ωφελούµενοι ανταποκρίθηκαν στο 100% των SMS που έλαβαν. 
    Την διανοµή µας επισκέφτηκαν εκπρόσωποι της Δηµοτικής Αστυνοµίας, των 

Διανοµή και προσφορά ΚΕΣΟ ενόψει Πάσχα

Επίσκεψη 
στο 
Νοσοκοµείο 
«Ανδρέας 
Συγγρός»

Η κα Στέλλα 
Δραγούτσου, 
κοινωνική 
λειτουργός στο 
Νοσοκοµείο 
«Ανδρέας 
Συγγρός», έχει 
στενή 
συνεργασία µε τη 
δική µας 
κοινωνική 
λειτουργό την κα 
Ειρήνη Χαιρέτη. 
Στο πλαίσιο 
αυτής της 
επικοινωνίας και 
συνεργασίας, 
που έχουν 
αναπτύξει, µας 
ζητήθηκε να 
διαθέσουµε, 
πιτζάµες και 
παντόφλες για 
άπορους 
ασθενείς. Η κα 
Χαιρέτη 
επισκέφθηκε το 
νοσοκοµείο και 
παρέδωσε στην 
συνάδελφο της 
µια τσάντα µε 
ότι της ζητήθηκε.


