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  Παρέµβαση έκανε η Διευθύντρια του ΚΕΣΟ κα Μαίρη Πίνη  στην 
εκδήλωση της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)  
ώστε η Τ.Α., οι Υπηρεσίες και οι φορείς να δικτυωθούν µεταξύ τους ώστε 
να υπάρχει καλλίτερη έκβαση και εξυπηρέτηση των περιστατικών, των 
οικογενειών και των παιδιών.
   Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο Δήµου 
Αθηναίων, Ακαδηµίας 50 και είχε θέµα «Παγκόσµια Ηµέρα Οικογένειας 
του ΟΗΕ & την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί». Εκεί παρουσιάστηκε 
«Το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και 
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού των παιδιών», από την Δρ. 
Άρτεµις Αναγνώστου-Δεδούλη, Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΕΚΚΑ), Επίτιµη Γενική Διευθύντρια Υπ. 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
     Η Πρόεδρος του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος κα 
Τριανταφυλλιά Αθανασίου, µίλησε για την «Παιδική Προστασία, 
Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί και οι προκλήσεις για το θεσµικό ρόλο 
των Κοινωνικών Υπηρεσιών». Και η Διευθύντρια της Ένωσης "Μαζί για 
το Παιδί" περιέγραψε «την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα - Η 
άποψη της Κοινωνίας των Πολιτών».

Διευθύντρια ΚΕΣΟ: «Υπηρεσίες, Τ.Α., φορείς και 
ΜΚΟ πρέπει να δικτυωθούν και να συνεργαστούν 
για το καλό της Κοινωνίας και των Παιδιών

Ο Μάιος ξεκίνησε 
….παραγωγικά, αφού για 
ακόµα µια φορά  τρέχει στις 
τηλεοράσεις η καµπάνια 
ενηµέρωσης  των Σουπερ 
Μάρκετ   Σκλαβενίτης  και της 
δράσης «Απλές Πράξεις 
Μεγάλης Αξίας» και της 
Henkel Hellas. Η καµπάνια 
ξεκίνησε τις 28 Απριλίου 2022 
και ολοκληρώνεται στις 11 
Μαΐου2022. Αξίζει να τονιστεί 
ότι η σταθερή συνεργασία των 
δυο κολοσσιαίων εταιρειών της 
Ελληνικής αγοράς µε το ΚΕΣΟ 
κρατεί πέντε χρόνια!!!

Παροχές σε παιδιά και όχι µονό µε τη βοήθεια των 
χορηγών µας

     Για δεύτερη φορά 
παρείχαµε δελτία 
αθλητή µέσω του 
αρχαιότερου Αθλητικού 
Γυµναστικού 
Συλλόγου(1891) του 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Γ.Σ. 
ένα δελτίο κολύµβησης 
σε µια τετράχρονη, 
παιδί µονογονεϊκής 
οικογένειας. Συνολικά 
µέσα σε ένα εξάµηνο ο 
Πανελλήνιος µας έχει 
προσφέρει 6 Δωρεάν 
Δελτία Αθλητών.
      Επίσης  
παραπέµψαµε δυο 
παιδιά της 
Χριστιανικής Στέγης 
Κοριτσιού «Αγία  

ΜΑΪΟΣ

Υπερηχογραφήµατα 
εµβρύου  

Με την αρωγή  δυο κυριών 
από τον Όµιλο ΙΑΣΩ της 
Μαρίας Παπαµάρκου, Chief 
Operating Officer  γνωστής  
µας πριν το 2020 (όταν µε 
επιτυχία διατελούσε Γενική 
Διευθύντρια του νοσοκοµείου 
ΜΗΤΕΡΑ επί σειρά ετών), 
αλλά και της  κας Νάνσυ 
Χριστοπούλου από τη Γενική 
Εµπορική Διεύθυνση Οµίλου 
ΙΑΣΩ, επιτύχαµε να 
πραγµατοποιηθούν  εξετάσεις 
υπερήχων σε έµβρυο που 
κυοφορούσε ωφελουµένης 
µας. Είναι γεγονός ότι το 
ΙΑΣΩ µε το ΚΕΣΟ έχει µια 
συνεργασία σε τοκετούς και 
εξετάσεις που ξεπερνά την 
15ετια.

Άννα» στο κατάστηµα Οπτικά Κλάδος για δωρεάν παροχή γυαλιών 
οράσεως.Το ίδιο κατάστηµα µας βοήθησε για το τρίµηνα 
Μαΐου-Ιουλίου και σε άλλες περιπτώσεις ενήλικων.
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Αυλαία των επιτυχών επισκέψεων του ΚΕΣΟ σε σχολεία της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης για το 2021-2022. Τελευταίος σταθµός το 3ο Γυµνάσιο Ν. Ιωνίας

    Ολοκληρώσαµε (25/5) τις πιλοτικές δράσεις στα σχολεία 
της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, γύρω από τον 
Επαγγελµατικό Προσανατολισµό των εφήβων µε τελευταίο 
σταθµό το 3ο Γυµνάσιο Ν. Ιωνίας. Η δράση, 
πραγµατοποιήθηκε µέσω του προγράµµατος “Inspire” του 
Erasmus+, αλλά και των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ, 
που εκπονούµε µε το Δήµο Αθηναίων. Εισηγήτρια ήταν η 
πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια κα Ειρήνη Ανδριώτη µε βοηθό 
την ασκούµενη σύµβουλο σταδιοδροµίας κα Αµαλία 
Αθανασίου. Της αντιπροσωπείας του ΚΕΣΟ ηγείτο η 
Διευθύντρια του κα Μαίρη Πίνη που ενηµέρωσε 
διδασκόµενους και διδάσκοντες, για το κοινωνικό έργο 
στήριξης, που αναπτύσσει ως εποπτευόµενος φορέας της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προς τις οικογένειες και τα 
άτοµα των ευπαθών οµάδων.

    Διαδοχικές επισκέψεις  πρακτικής 
εφαρµογής στο µάθηµα της ποδολογίας, 
διοργάνωσε το ΚΕ.Σ.Ο σε δύο Μονάδες 
Φροντίδας Ηλικιωµένων ΙΜ Ν Ιωνίας & 
Φιλαδελφείας. 
    Η πρώτη, πραγµατοποιήθηκε στις 23/5 
στη Μονάδα «Παναγία Ελεούσα» στη Ν. 
Ιωνία και η δεύτερη διοργανώθηκε για την 
6/6, στον «Καλό Σαµαρείτη», στη Ν. 
Φιλαδέλφεια. Του κλιµακίου ηγήθηκαν η 
Διευθύντρια του ΚΕ.Σ.Ο κα Μαίρη Πίνη και 
η καθηγήτρια Αισθητικής - Κοσµετολογίας 
και Ποδολογίας των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων του ΚΕΣΟ κα Κατερίνα 
Αράπογλου, η οποία παράλληλα διδάσκει και 
στο Δ΄ εξάµηνο του ΙΕΚ Δ.ΥΠ.Α Ηρακλείου 
Αττικής, ως Τεχνικός - Αισθητικός 
Ποδολογίας.Έτσι, εµπλούτισε την οµάδα και 
µε σπουδάστριες του Δηµοσίου ΙΕΚ.
Στην επίσκεψη µας στην «Παναγία Ελεούσα» 
συµµετείχε και η εθελόντρια κοµµώτρια του 
ΚΕΣΟ κα Αγγελική Κανακάρη, η οποία 
περιποιήθηκε την κόµη των φιλοξενούµενων.
Και στις δύο επισκέψεις η οµάδα είχε την 
συµπαράσταση της Διευθύντριας των δυο 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων Ι.Μ. Ν. 
Ιωνίας & Φιλαδελφείας κας Φωτεινής 
Καρύδα, του νοσηλευτικού προσωπικού και 
τις ευλογίες του σεβασµιώτατου Μητροπο-
λίτη Ν. Ιωνίας & Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ.

Δυο εκπαιδευτικές επισκέψεις 
καλλωπισµού σε γηροκοµεία 
της Ι.Μ. Ν. Ιωνίας

   

Διανοµή σε 80 Οικογένειες και 
παραδόσεις Αλληλεγγύης
  
        Σε εγρήγορση βρέθηκε και το µήνα Μάιο το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του ΚΕ.Σ.Ο εν όψη των 
παραλαβών, αλλά και της µικρής διανοµής, που 
πραγµατοποιήθηκε στις (20/5). 
     Παραλάβαµε προϊόντα από την Τράπεζα Τροφίµων 
και το «Ίδρυµα Καταπολέµησης της Φτώχειας», την 
εταιρεία HellenicEggs και αντισηπτικά από την Εταιρεία 
Diversey Hellas.
     Διανέµαµε τρόφιµα και είδη πρώτης Ανάγκης σε 80  
µονογονεϊκές οικογενειες µε πολύ µικρά παιδιά. Όλες 
έλαβαν είδη Παντοπωλείου προσφορά της Τράπεζα 
Τροφίµων και κοτόπουλο προσφορά ιδιώτη, που θέλει να 
κρατήσει την ανωνυµία του. Επίσης έλαβαν αυγά, από τα 
«Πτηνοτροφεία Μεγάρων Ν. Βαζαίος», καθαριστικά και 
είδη ατοµικής Υγιεινής της Henkel Hellas & του 
Σκλαβενίτη µέσω της καµπάνιας «Μια απλή κίνηση 
µεγάλης αξίας». Επιπρόσθετα δόθηκε από ένα 5L δοχείο 
αντισηπτικού, χορηγία της Εταιρείας Diversey Hellas, 
µωροµάντηλα και βρεφικό γάλα της Εταιρείας Galenica 
S.A.
      Προσφέραµε  από το πλεόνασµα αντισηπτικών στη 
Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, στη Στέγη Κοριτσιού "Αγία 'Αννα" που εδρεύει 
στη Ν. Κηφισιά, στο Οικοτροφείο της Αποστολικής 
Διακονίας στο Ιερό Προσκύνηµα της Αγ. Βαρβάρας, 
όπου φιλοξενεί φοιτητές από Ελλάδα και εξωτερικό και 
στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων Ι.Μ.Ν. Ιωνίας & 
Φιλαδελφείας
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    Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε µε τις ευλογίες των Σεβασµιωτάτων 
Μητροπολιτών Ξάνθης & Περιθωρίου κ. Παντελεήµονα και Κοµοτηνής κ. 
Παντελεήµονα. Η πρόταση–πρόσκληση, έγινε αρχικά για τις Φυλακές Κοµοτηνής, 
από το κλιµάκιο των οπτικών της Θράκης, µελών της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών 
Οπτοµετρών και ονοµάστηκε «Η ΠΕΟΟ και το ΚΕΣΟ µε το βλέµµα στραµµένο 
στους Ακρίτες».  Στη Ξάνθη πραγµατοποιήθηκαν δύο επισκέψεις(3/6): στην 
υπερσύγχρονη "Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων 'Άγιος Παντελεήµων" και στο άρτια 
εξοπλισµένο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, παράρτηµα 
Ξάνθης. Στην Κοµοτηνή η επίσκεψη στο Σωφρονιστικό Κατάστηµα 
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 4/6 µε την παρουσία του Σεβασµιότατου 
Μητροπολίτη Μαρώνειας & Κοµοτηνής κ. Παντελεήµονα.

Η ΠΕΟΟ και το ΚΕΣΟ στη Θράκη. Πρώτη στάση η Ξάνθη 
και ακολούθησε η Κοµοτηνή Το ΚΕΣΟ 

απέκτησε 
Λογοθεραπευτή  
και προσφέρει 
δωρεάν 
λογοθεραπείες

Με τις ευλογιές της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, ήρθε στο 
ΚΕΣΟ από τον ΟΑΕΔ, 
µέσω του προγράµµατος 
Κοινωφελούς Εργασίας, 
λογοθεραπευτής. Από 
τις 10/6, άρχισαν να  
παρέχονται λογοθερα-
πείες, µε αντικείµενο, τη 
γνωστική και τη 
γλωσσική ανάπτυξη του 
παιδιού-εφήβου, αλλά 
και στις αδυναµίες του 
εκάστοτε ατόµου, που  
παρουσιάζει 
αναπτυξιακές 
διαταραχές λόγου και 
οµιλίας. Παιδιά και 
έφηβοι από 4- 15 
χρονών είναι το 
αντικείµενο του 
τµήµατος της 
λογοθεραπείας. Οι 
υπηρεσίες θα 
παρέχονται µέχρι το 
Δεκέµβριο του 2022 

    Στη διπλή 
εκδήλωση, την 
Παρασκευή(10/
6), στον 
προαύλιο χώρο 
της  Στέγης 
Κοριτσιού "Αγία 
'Άννα", στη Ν. 
Κηφισιά, 
συµµετείχε 
αντιπροσωπεία 
του ΚΕΣΟ, ώστε 
  να γιορταστεί το τέλος της σχολικής χρονιάς  και η  

συµπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της Στέγης, ως Ίδρυµα 
Παιδικής Προστασίας. «Οικοδέσποινες» ήταν η Πρόεδρος του 
Δ.Σ Δρ. Εγκληµατολογίας, επίτιµη Δικαστής κα Εύα 
Παλαιολόγου και η ΓΓ του ΔΣ κα Μαρία Κεφαλά- Σαλµατάνη 
Δηµ. Σύµβουλος Δ.Κηφισιάς, τ.πρόεδρος, επί δωδεκαετίας, της 
Κοινωνικής Μέριµνας Δ.Κηφισιάς.  
    Από το ΚΕΣΟ παραβρέθηκαν η ΓΓ του ΔΣ κα Μαρία 
Τάταρη, η Αναπ. Ταµίας κα Σοφία Κώνστα-Πέππα και η 
Διευθύντρια του κα Μαίρη Πίνη. Όλες ικανοποιηθήκαν, όταν 
το ΚΕΣΟ αναφέρθηκε στους χορηγούς της Στέγης. 

Συµµετοχή ΚΕΣΟ σε επετειακή εκδήλωση 
της Στέγης Κοριτσιού «Αγία Αννα»

   ΙΟΥΝΙΟΣ

Ονοµαστήρια 
Αρχιεπισκόπου στο Δήλεσι

Στα ονοµαστήρια του  Μακαριώτατου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµου Β’, που έγιναν 
στις 14/6 στο Κέντρο Γεροντολογίας 
“Άγιος Πορφύριος” στο Δήλεσι 
συµµετείχαν το µέλος του ΔΣ κα Σοφία 
Κώνστα –Πέππα και η Διευθύντρια του 
ΚΕΣΟ κα Μαίρη Πίνη. Στη εκδήλωση 
ο Μακαριώτατος τέλεσε και τον 
Αγιασµό των Θυρανοιξίων του Ιερού 
Ναού Αγ. Αθανασίου–Oσίου Πορφυρίου 
και ακολούθως  χοροστάτησε στον 
Μέγα Εσπερινό της εορτής.

Παρουσίαση βιβλίου για την έµφυλη βία κατά των Γυναικών     

Μια εκ των παρουσιαστών  του τόµου «Γυναίκες στη σκιά της βίας, η ποιµαντική 
ευθύνη και η  οπτική των θρησκειών» ήταν η  δηµοσιογράφος και  Διευθύντρια 
του ΚΕΣΟ κα Μαίρη Πίνη. Η εκδήλωση-παρουσίαση  έγινε στις 20/6, στον 
φιλόξενο χώρο του Αρχοντικού των Μπενιζέλων στην Πλάκα. Ο τόµος περιέχει 
τα πρακτικά του Συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε από την Ειδική Συνοδική 
Επιτροπή επί Ειδικών Ποιµαντικών Θεµάτων και Καταστάσεων, τη Γενική 
Γραµµατεία Θρησκευµάτων, την Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεως και την Υπηρεσία 
Γυναικείων Θεµάτων του Ιδρύµατος Νεότητος και Οικογένειας ΙΑΑ.
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    Είκοσι περίπου ηµέρες µετά(29/6) από την προηγούµενη 
φιλανθρωπική επίσκεψη του ΚΕΣΟ της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης 
Οπτικών Οπτοµετρών(ΠΕΟΟ) επιστρέψαµε, σε Κοµοτηνή 
και Ξάνθη, ώστε να παραδώσουµε τα γυαλιά και να 
ολοκληρωθούν οι δράσεις µας που έτυχαν της ευλογίας και 
της καθολικής αποδοχής, των Σεβασµιωτάτων 
Μητροπολιτών Ξάνθης & Περιθεωρίου κ. Παντελεήµονα 
και Μαρωνείας & Κοµοτηνής κ. Παντελεήµονα
    Στις Φυλακές Κοµοτηνής παραδόθηκαν 58 γυαλιά 
οράσεως και 15 ζευγάρια συνολικά δόθηκαν στα δυο 
Ιδρύµατα της Μητρόπολης Ξάνθης.
    Η παράδοση πραγµατοποιήθηκε από τη Διευθύντρια του 
ΚΕΣΟ κα Μαίρη Πίνη. Εκ µέρους της ΠΕΟΟ συµµετείχαν 
ο ταµίας του ΔΣ κ. Νίκος Γκουγκής, το µέλος του ΔΣ κ. 
Γιώργος Κλάδος και τα τοπικά µέλη της, των νοµών 
Ροδόπης και Ξάνθης.

Επιστροφή ΚΕΣΟ & ΠΕΟΟ σε Φυλακές 
Κοµοτηνής και Εκκλησιαστικά Ιδρύµατα  
της Ι.Μ. Ξανθής

Συµµετοχή ΚΕΣΟ στο  Kids 
Dream Festival

    Το παρακολούθησαν δωρεάν πέντε 
οικογένειες µε 12 παιδιά, µε 
διαµεσολάβηση της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του ΚΕΣΟ, προς τη 
διοργανώτρια εταιρεία Robin4Arts. 
Πραγµατοποιήθηκε στο Άλσος Στρατού 
στο Γουδί.
    Άλλα δεκαέξι παιδιά οικογενειών που 
παρακολουθούσαν όλο το προηγούµενο 
διάστηµα Ροµποτική από το φορέα, 
Ampersand Learning & Technology που 
διατηρούσε περίπτερο και συνεργάζεται 
το ΚΕΣΟ στα πλαίσια των Συνοδευτικών 
Μέτρων του ΤΕΒΑ, που υλοποιεί µε τον 
Δήµο Αθηναίων.                                                                                                                                          
    Επιπρόσθετα  το ΚΕΣΟ, έγινε γνωστό 
στο Τµήµα Πολιτισµού της Περιφέρειας 
Αττικής, αφού την έναρξη του Φεστιβάλ 
έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισµού 
θιασάρχης κ. Χάρης Ρώµας.

Απόλυτη 
επιτυχία 
σηµείωσε την 
Τρίτη 28/6 η 
Τελετή Λήξης 
των 
Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων 
Κέντρων Δια 
Βίου 
Μάθησης του 
ΚΕΣΟ, για 
την 

 ακαδηµαϊκή χρονιά 2021-2022. Λειτούργησαν µε διπλή ιδιότητα 
εξυπηρετώντας το ΚΕΣΟ, αλλά και τον Δ.Αθηναίων µέσω των 
Συνοδευτικών Μέτρων του ΤΕΒΑ.
    Στην τελετή λήξης διδάσκοντες και εκπαιδευόµενοι παρουσίασαν 
τα έργα τους σαν έµπειροι επαγγελµατίες µε πλούσια πείρα.
    Η Διευθύντρια του ΚΕΣΟ, µετέφερε τις Ευχές του Μακαριωτάτου 
και του Αν. Προέδρου κ. Αγαθάγγελου και τόνισε ότι το ΚΕΣΟ 
προσφέρει ακόµα Κοινωνική και Ψυχολογική Στήριξη, Νοµικές 
συµβουλές και ενδυνάµωση, στήριξη στα θύµατα της Ενδοοικο- 
γενειακής Βίας και λογοθεραπείες. Συνεχίζει τη δραστηριότητα του, 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο, καθώς και την πρωτοπόρα δράση  µε την 
Πανελληνιά Ένωση Οπτικών Οπτοµετρών.

 ΚΕΣΟ:Τελετή Λήξης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

   ΙΟΥΝΙΟΣ

Αγκαλιάζουµε τα παιδιά 
της «Αβάλη»

    Για δεύτερη χρονιά το ΚΕ.Σ.Ο 
συνεργάζεται µε την οµάδα Αβάλη, 
την οποία συγκροτούν γονείς και 
φίλοι αυτιστικών ατόµων και 
συναφών αναπηρίων. Υποστηρίζει 
δοµές και summer camp που 
προάγουν την ποιότητα ζωής και 
παρέχουν κοινωνική προστασία σε 
παιδιά και ενήλικες. 
    Στις 14/6 προσφέραµε γραφική 
ύλη για την υλοποίηση του summer 
camp, όπως και το 2021.  Στο 
πλαίσιο της συνεργασίας που 
έχουµε αναπτύξει οι δυο φορείς, η 
Αβάλη δέχθηκε ένα από τα παιδιά 
του ΚΕΣΟ που βρίσκεται στο 
φάσµα του αυτισµού, στα summer 
camp του «Αγίου Ανδρέα», αφού οι 
γονείς του, δεν είχαν τη 
δυνατότητα να το πήγαιναν 
διακοπές ή σε ανάλογης 
κατηγορίας δράσεις.
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«Στηρίζουµε τις Οικογένειες
για καλύτερη κοινωνία»

Μικρασιατική Εκστρατεία", παρακολούθησαν  τη Δευτέρα (11/7) το 
µέλος του ΔΣ  κα Σοφία Κώνστα –Πέππα και η Διευθύντρια του ΚΕΣΟ 
κα Μαίρη Πίνη.  Πραγµατοποιήθηκε στο Ίδρυµα Ελληνικού 
Πολιτισµού πρώην Οικεία Μποδοσάκη στο Ψυχικό. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκε και το άλλο µέλος του ΔΣ του ΚΕΣΟ κα Μάρθα Σαµαρά, 
που ήταν και οργανώτρια της εκδήλωσης ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας 
του γραφείου του βουλευτή. Το βιβλίο εκδίδεται από τις "Εκδόσεις 
Σιδέρης". Το προλογίζει ο Πρωθυπουργός. Ο πολιτικός-συγγραφέας 
αντλεί υλικό από το αρχείο του στρατηγού παππού του. 

Αντιπροσωπεία του ΚΕΣΟ σε παρουσίαση 
βιβλίου για τη Μικρά Ασία   

ΚΕΣΟ και η Ένωση «Μαζί 
για το Παιδί» προσέφεραν 
παπούτσια σε 70 παιδιά µε 
συνδροµή και Ολυµπιονικών

    Επώνυµα Παπούτσια TOMS, σε 
70 παιδιά ωφελουµένων οικογενειών, 
του ΚΕΣΟ διανείµαµε(4/7) από 
κοινού µε την Ένωση «Μαζί για το 
Παιδί» και µε συµπαραστάτες 
Ολυµπιονίκες του Διεθνούς Κέντρου 
Ολυµπιακής Εκεχειρίας. Η διανοµή 
πραγµατοποιήθηκε στον καταπράσινο 
κήπο του Οικοτροφείου της 
Απ.Διακονίας της Εκκλησίας της 
Ελλάδος στην Αγ.Βαρβάρα.
     Οι Ολυµπιονίκες που συµµετείχαν 
ήταν η Βούλα Ζυγούρη (Πάλη  
κατηγορία 67kg) και ο Γρηγόρης 
Χατσατουριάν (Χάντµπολ), τους 
συνόδευε η υποδιευθύντρια του 
«Κέντρου» τους κα Ντόρα Πάλλη 
    Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» 
υλοποιεί την δράση µε την πολύτιµη 
υποστήριξη της εταιρείας παπουτσιών 
TOMS και προσφέρει ένα δωρεάν 
καινούριο ζευγάρι παπούτσια για κάθε 
ένα, που αγοράζουν οι καταναλωτές. 

Ολοκληρώθηκε από το 
ΚΕΣΟ τη Δευτέρα 
(25/7) και ο 
τελευταίος κύκλος των 
καλοκαιρινών Δωρεάν 
σεµιναρίων  
ενδυνάµωσης και 
Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού για 
ενήλικες, ενώ είχαν 

προηγηθεί τα θερινά σεµινάρια για εφήβους και νέους (20 Ιουνίου - 15 
Ιουλίου).  Τα σεµινάρια, υλοποίησε η πιστοποιηµένη εκπαιδεύτρια από 
τον ΕΟΠΠΕΠ κα Ειρήνη Ανδριώτη.
   Οι ενήλικες εκπαιδεύτηκαν να αναδείξουν τα θετικά στοιχεία 
του χαρακτήρα τους, αλλά και τις δεξιότητες τους, κλπ .
         Τα σεµινάρια παρακολούθησαν περισσότερα από 30 άτοµα σε 
οµάδες και οι µισοί εξ αυτών, ήταν ωφελούµενοι του ΤΕΒΑ.

ΚΕΣΟ-ΤΕΒΑ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα 
Δωρεάν Εργαστήρια Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού για ανηλίκους & ενήλικες 

   ΙΟΥΛΙΟΣ

Εντυπωσιακή 
παρουσία του ΚΕΣΟ 
στο 5ο Φεστιβάλ 
Εθελοντισµού στο 
Πάρκο Τρίτση

    Πραγµατοποιήθηκε 1-3 
Ιουλίου. Διοργανωτής  ήταν το 
Skywalker.gr. Αρωγοί 
Περιφέρεια Αττικής & Δήµος 
Αγίων Αναργύρων. 
Υποστηρικτές Ιδιωτικές 
Εταιρείες.  Το ΚΕΣΟ της ΙΑΑ 
ανέδειξε τα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων, το Τµήµα 
Λογοθεραπείας, το Κοινωνικό 
-Προνοιακό του έργο που 
εκπονεί.  

Το ΚΕΣΟ στα ονοµαστήρια του Μητροπολίτη Ιλίου

    Με διακριτική λαµπρότητα εορτάστηκε 24/7 η µνήµη του 
Αγίου Αθηναγόρου, του φιλοσόφου και τα ονοµαστήρια του  
σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ. Αθηναγόρα.  nΜαζί συλλειτούργησαν οι σεβασµιώτατοι 
Μητροπολίτες Μεσσηνίας κ. Χρυσόστοµος, Κηφισίας κ. 
Κύριλλος, Μάνης κ. Χρυσόστοµος, Λαρίσης κ. Ιερώνυµος, Λήµνου 
κ. Ιερόθεος, Θηβών κ. Γεώργιος, Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, 
Πτολεµαΐδος κ. Εµµανουήλ. Μεταξύ των πιστών και των φίλων 
του σεβασµιωτάτου που συµµετείχαν στο διπλό εορτασµό, 
παραβρέθηκε και η Διευθύντρια του ΚΕΣΟ κα Μαίρη Πίνη. 

    Την 
παρουσίαση 
του βιβλίου του 
βουλευτή (ΝΔ) 
και πρώην 
υπουργού  κ. 
Γιώργου 
Κουµουτσάκου 
µε τίτλο 
"Εικόνες & 
Μνήµες   από 
την
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    Ολοκληρώθηκε στις(22/7) µε τις ευλογίες του Μακαριωτάτου και 
του αναπληρωτή προέδρου κ. Αγαθάγγελου, η διήµερη διανοµή 
τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης από το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του ΚΕΣΟ. 
    Ωφελήθηκαν 300 οικογένειες και 12 περιπτώσεις από την Υπηρεσία 
του Δ.Αθηναίων «Βοηθείας στο Σπίτι PLUS»          
    Οι  οικογένειες έλαβαν: Καθαριστικά και είδη ατοµικής Υγιεινής 
ήταν προσφορά  της Εταιρείας Henkel AE & των Σούπερ Μάρκετ 
Σκλαβενίτης µέσω της καµπάνιας «Μια απλή κίνηση µεγάλης αξίας». 
    Είδη Παντοπωλείου (όσπρια, ζυµαρικά,  γάλα, ψωµί του τοστ, καφέ, 
µπισκότα, µπάρες δηµητριακών, γάλα και ζαχαρωτά) προσφορά: της 
Τράπεζας Τροφίµων και του «Ιδρύµατος Καταπολέµησης της 
Φτώχειας», της επίτιµου Προξένου της Αυστρίας στην Ελλάδα κα 
Όλγας Λαϊνοπούλου, της Εταιρεία Ζυµαρικών Barilla Hellas AE, της 
Αρτοβιοµηχανίας Καραµαλέγκος ΑΕ, των Πτηνοτροφείων Ν. Βαζαίος 
& Σια ΕΕ
    Ακόµα προσφέρθηκαν είδη βαθιάς κατάψυξης κρεάτων (κοτόπουλα, 
βοδινό και χοιρινό σε πακέτο του ενός κιλού, προσφορά «αθέατου 
χορηγού», που θέλει να κρατήσει την ανωνυµία του. Επιπρόσθετα 
δόθηκαν βρεφικές πάνες  και παιχνίδια από το ΚΕΣΟ και µωροµάντιλα 
της ΜΕΓΑ Α.Ε

Πλούσια διανοµή  ειδών υγιεινής και τροφίµων από 
το ΚΕΣΟ στους ωφελούµενους για καλό καλοκαίρι

Δωρεάν παράδοση  
ακουστικού βαρηκοΐας

  Πράξη ανθρωπιάς & 
αλληλεγγύης έκανε το ΚΕΣΟ σε  
µοναχικό ηλικιωµένο 
ανασφάλιστο. Ζούσε και 
εργαζόταν 45 χρόνια στο 
εξωτερικό. Επιστρέφοντας στην 
Ελλάδα βρέθηκε χωρίς ασφάλιση 
και χωρίς οικογένεια. Μας 
παραπέµφθηκε από την 
Κοινωνική Υπηρεσία Δ. 
Αθηναίων, στα πλαίσια της 
άτυπης δικτύωσης & 
αλληλοσυνεργασίας, που έχει 
αναπτύξει το ΚΕΣΟ µε τις 
Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήµων, 
Φορέων και ΜΚΟ. 
    Στις 5/7 µε τη συνοδεία του 
συνεργάτη µας Κωνσταντίνου 
Σαλεβουράκη, ο ωφελούµενος, 
βρέθηκε στο κατάστηµα «Ώτικα» 
των Γ. Κλάδου & Θ. Τσάπαλου, 
όπου του τοποθετήθηκε Δωρεάν 
ακουστικό βαρηκοΐας.

    Επίσκεψη στις 26/7  
πραγµατοποιήσαµε 
στο Νεοσύστατο 
Ανοικτό Κέντρο 
Ηµέρας Αστέγων 
(ΑΚΗΑ) - Υπνωτήριο 
του ΟΚΑΝΑ, που 
εγκαινιάστηκε πριν 
από ένα µήνα. Η 
οµάδα του ΚΕΣΟ 
απαρτιζόταν από 
Μαίρη Πίνη

 (Διευθύντρια), Ειρήνη Χαιρέτη (Κοινωνική Λειτουργό) και Κων. 
Σαλεβουράκη (συντονιστή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων) 
    Συναντήσαµε τον Πρόεδρο του Οργανισµού κ. Αθανάσιο Θεοχάρη, 
την κα Ευγενία Σταθακοπούλου Ψυχαναλύτρια, το στέλεχος του 
Τµήµατος Δηµοσίων Σχέσεων κα Κατερίνα Ρούτση, αλλά και λοιπούς 
συνεργάτες της δοµής, όπως Κοινωνικούς Λειτουργούς και την κα 
Χριστίνα Μποτσικάρη (Γενικών καθηκόντων)  Ξεναγηθήκαµε στους 
ανθρώπινους και αξιοπρεπείς χώρους, αυτής και συµφωνήσαµε να 
συνεργαστούµε, στο πλαίσιο της Δικτύωσης.
    Ήδη µέχρι τις 29/7 ηµέρα που το ΚΕΣΟ έκλεισε για διακοπές 
αποστείλαµε είδη ρουχισµού και πρώτων υλών. 

Μια επίσκεψη µε σηµασία σε νέα δοµή του 
Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών - ΟΚΑΝΑ

   ΙΟΥΛΙΟΣ

Προσφέρουµε καπάκια 
για καροτσάκια

    Προσφορά καπακιών(14/7) 
από το ΚΕΣΟ στην 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ 
ΜΕΤΡΑΕΙ Τ’ΑΣΤΡΑ»  ώστε να 
εκπληρωθούν όνειρα παιδιών µε 
Ειδικές Ανάγκες που 
χρειάζονται αµαξίδιο. Η 
συνεργασία του ΚΕΣΟ µε την 
συγκεκριµένη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 
ξεκίνησε πριν ενάµισι χρόνο, µε 
στόχο την αγορά αναπηρικών 
αµαξιδίων.  
     Ήδη το 2021 η ΚΟΙΝΣΕΠ 
διέθεσε κοντά στα 20 αµαξίδια. 


