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     Ο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Σταµάτη και η Σλοβακική  
Πρεσβεία από κοινού µε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση WAYOUT, 
ενηµέρωσαν εκπροσώπους  της Κοινωνίας των πολιτών για τους τρόπους 
καταπολέµησης της φτώχειας. 
     Το πρόγραµµα, αφορά την στήριξη παιδιών Ροµά, ηλικίας 0-4 ετών, 
που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και περιθωριοποίησης, 
ενισχύοντας τις γνωστικές, κινητικές και γλωσσικές δεξιότητές τους.
     Εκ µέρους του ΚΕ.Σ.Ο. συµµετείχαν η Γεν. Διευθύντρια του φορέα και 
η υπεύθυνη των Προγραµµάτων και Πιστοποιηµένη Εκπαιδεύτρια στα 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων του φορέα µας κα Ειρήνη Ανδριώτη.

Το ΚΕ.Σ.Ο. σε ενηµέρωση για το πρόγραµµα ΟΜΑΜΑ
Εκδήλωση Τιµής για τα 
100 χρόνια του  
Μικρασιατικού ξεριζωµού 

     Κοινωνοί στο µουσικό-χορευτικό 
ταξίδι µνήµης απολαύσαµε την  
Πέµπτη 1/9 µε τίτλο «Μικρά Ασία- 
Τόπος Ελληνικός» που 
διοργάνωσαν το Εκκλησιαστικό 
Ίδρυµα Βυζαντινής & 
Παραδοσιακής Μουσικής 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
και η Περιφέρεια Αττικής, στο 
θέατρο του Αττικού Άλσους 
«Κατίνα Παξινού». Τα χορευτικά 
εκτελέστηκαν από το Ίδρυµα 
Εκκλησιαστικής Διακονίας 
Οινοφύτων. 
    Την παράσταση παρακολούθησε 
και ο Μακαριώτατος. Eκ µέρους 
του ΚΕ.Σ.Ο. η Διευθύντρια Μαίρη 
Πίνη.

     Κοινή φιλανθρωπική επίσκεψη για 
οπτοµετρικούς ελέγχους στο Ιδρυµα 
παιδικής προστασίας Γεωργίου 
& Αικατερίνης Χατζηκώνστα, 
πραγµατοποιήθηκε στις 8/9 από το Κέντρο 
Στήριξης Οικογένειας (ΚΕΣΟ) 
Εκκλησιαστικό Ίδρυµα της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών  και την Πανελλήνια 
Ένωση Οπτικών Οπτοµετρών(ΠΕΟΟ). 
    Το Ίδρυµα Χατζηκώνστα(ΝΠΙΔ) προστατεύει παιδιά, συνεχώς για πάνω από 150 χρόνια.  
    Εξετάστηκαν συνολικά 30 άτοµα (25 παιδιά και 5 εργαζόµενοι). Και προέκυψε ότι θα κατασκευαστούν 
περισσότερα από 20 ζευγάρια γυαλιά. Το ΚΕ.Σ.Ο., από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του, παρέδωσε στο Ίδρυµα είδη 
προσωπικής υγιεινής και λιχουδιές για τα παιδιά. 

      Στην εκδήλωση του Κολλεγίου Αθηνών για την στήριξη του 
προγράµµατος υποτροφιών, καθώς και για την µεταλαµπάδευση 
της σκυτάλης των γονέων των αποφοιτησάντων προς τους γονείς 
των µελλοντικών αποφοίτων. Βρέθηκαν το βράδυ της 8ης Σεπτεµβρίου εκ 
µέρους του ΚΕ.Σ.Ο. η Σοφία Κώνστα- Πέππα µέλος του ΔΣ και η 
διευθύντρια του Μαίρη Πίνη. Ακόµα τιµήθηκαν τα παιδιά που πέτυχαν στις 
εξετάσεις φέτος. Είναι η τρίτη φορά συµµετοχής εκπρόσωπων του ΚΕ.Σ.Ο.  
στο Κολλέγιο Αθηνών  

Μαζί µε τα παιδιά του Ιδρύµατος Χατζηκώνστα       

   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Μια βραδιά στο Κολλέγιο
Το ΚΕ.Σ.Ο. 
«φιλοξενούµενο» 
στο σαλόνι του 
Κεντρικού Δελτίου 
Ειδήσεων της ΕΡΤ

      Εµβάθυνση στη 
µάστιγα των γυναικών 
-θυµάτων βίας έδωσε η 
ΕΡΤ -1 µέσα από το 
βραδινό κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων, της 7ης 
Σεπτεµβρίου. Αναδείχτηκε 
η συνεισφορά του φορέα 
µας στην στήριξη των 
γυναικών-θυµάτων, 
που αποτελεί ένα επαχθές 
έγκληµα της εποχής µας. 
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     Ως Γενική Διευθύντρια του ΚΕ.Σ.Ο αρχικά ευχαριστώ την κα Ντόρα Πάλλη από το Διεθνές Κέντρο     
Ολυµπιακής Εκεχειρίας, τον Σύλλογο Ολυµπιονικών, καθώς και τις Διευθύνσεις των Σχολείων για την
συνεργασία και την εµπιστοσύνη, που έδειξαν στο ΚΕ.Σ.Ο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης               
     Ακόµη ευχαριστούµε τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Ο για την παραχώρηση του χώρου, και το προσωπικό 
του Οικοτροφείου της Αποστολικής Διακονίας. Επίσης όλους τους χορηγούς µας, που µας συνδράµουν όποτε τους 
ζητηθεί. Επίσης τον κ. Σπ. Βερούτη για την ηχητική υποστήριξη και τέλος όλο το προσωπικό του ΚΕ.Σ.Ο για την 
συµβολή του καθώς και την Αν. Ταµία του ΔΣ του Ιδρύµατος µας κα Σοφία Κώνστα –Πέππα για την αρωγή της.       

     Πεντακόσια πενήντα παιδιά Σχολειών µε 
πρωτοβουλία του Διεθνούς Κέντρου 
Ολυµπιακής Εκεχειρίας και του ΚΕ.Σ.Ο. 
τίµησαν την Παγκόσµια Ηµέρα Ειρήνης, που 
γιορτάζεται    στις 21 Σεπτεµβρίου. Όλα ήταν 
προγραµµατισµένα από κοινού µε την 
υποδιευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου 
Ολυµπιακής Εκεχειρίας κα Ντόρα Πάλλη.
     Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η οµάδα της 
Κατερίνας Αράπογλου επικεφαλής του 
Τµήµατος Αισθητικής των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων του ΚΕ.Σ.Ο Face painting.
     Συµµετείχαν τα σχολεία:
¼ 3 ο Γυµνάσιο Αγίας Βαρβάρας (αντιπροσω– 
πεία τάξεων από 65 µαθητές και 3 καθηγητές).
¼ 28 Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών - Οικισµού 
ΚΑΠΟΤΑ (90 µαθητές µαζί µε δασκάλους)
¼ 1 ο Δηµοτικό Άνω Λιοσίων(350 παιδιά και 
30 δάσκαλοι).
¼ 4 ο Δηµοτικό Ασπροπύργου (τµήµα 45 
παιδιά µε τρεις δασκάλους)

Μαθητές και Ολυµπιονίκες τίµησαν την Διεθνή ηµέρα Ειρήνης

Εκπρόσωποι 
του ΚΕ.Σ.Ο. 
σε εκδήλωση 
της Παναθηναϊκής 
Οργάνωσης

     Στην εκδήλωση της 
Παναθηναϊκής 
Πανελλαδικής 
Οργάνωσης Γυναικών 
που έγινε στην παλαιά 
Βουλή, στις 24/9 µε 
αφορµή την παραλαβή 
του αρχείου της πρώτης 
Ελληνίδας βουλευτού 
Ελένης Σκούρα, η οποία 
προσέφερε πολλά, στην 
Ελληνική Κοινωνία & 
στην Πολιτική και στο 
τέλος πέθανε σε 
γηροκοµείο και χωρίς 
σύνταξη! Συµµετείχαν η 
κα Μάρθα Σαµαρά 
διευθύντρια του 
ιδιαίτερου γραφείου του 
κ. Κουµουτσάκου και 
µέλος του Δ.Σ  και η 
διευθύντρια του 
Ιδρύµατος κα Μαίρη 
Πίνη

     Διήµερο δράσεων 30/9 έως 2/10 από το ΚΕ.Σ.Ο. και την Π.Ε.Ο.Ο. στον 
ακριτικό Άη Στράτη µε εκπαιδευτικό, φιλανθρωπικό και υγειονοµικό 
χαρακτήρα που κανονίστηκε µεταξύ της διευθύντριας του ΚΕ.Σ.Ο. µε τη 
Δήµαρχο του νησιού κα Μαρία Κακαλή και την αντιδήµαρχο κα Στέλλα 
Σπανού.
     Το Σάββατο(1/10) εξετάστηκαν οπτοµετρικά τα παιδιά και το απόγευµα 
της ίδιας ηµέρας, η συγγραφέας Άννα Στεργίου τους διάβασε το βιβλίο της: 
"Οι Ατρόµητοι της Μαργαριτοχώρας - Η κλοπή των λαγηνιών από το 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας".   Τα µέλη του Δ.Σ του ΚΕ.Σ.Ο. Μαρία 
Τάταρη και Σοφία Κώνστα-Πέππα µαζί µε τη διευθύντρια του Εκκλησιαστικού 
Ιδρύµατος της ΙΑΑ και τον Κωνσταντίνο Σαλεβουράκη, µοίρασαν παρουσία 
των: Δηµάρχου, Αντιδηµάρχου και εκπαιδευτικών, σχολικές τσάντες, µε 
γραφική ύλη, είδη ατοµικής υγιεινής & ζαχαρωτά.  Επιπρόσθετα  παραδόθηκαν 
στη δηµιουργική δήµαρχο του νησιού  62 βιβλία για τον εµπλουτισµό της 
σχολικής βιβλιοθήκης χορηγίες των εκδόσεων «Ψυχογιός» και «Κοµνηνός».   
     Η εποµένη µέρα, ήταν αφιερωµένη στους ενήλικες. Από τους 250 κατοίκους 
του νησιού, εξετάστηκαν οι 100.
     Ταξιδέψαµε µε το πλοίο «Aqua Blue», της Seajets, µε έκπτωση στα 
εισιτήρια. Για τον εµπλουτισµό της τσάντας µε σχολικά είδη µερίµνησε η 
αναπληρωτής ταµία του ΚΕ.Σ.Ο. κα Σοφία Κώνστα-Πέππα, 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Κοινή  Αποστολή ΚΕ.Σ.Ο. –Π.Ε.Ο.Ο. στον Αη-Στράτη
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     Διανοµή σχολικών, πραγµατοποιήθηκε στις 9/9, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του ΚΕ.Σ.Ο., λίγο, πριν το πρώτο κουδούνι.
      Ωφελήθηκαν 200 παιδιά, 152 ευπαθών οικογενειών. Οι σχολικές τσάντες  
αγοράστηκαν µε τη βοήθεια χορηγών, που θέλουν να κρατήσουν την ανωνυµία 
τους.
      Γραφική ύλη µας προσέφερε η πολυβραβευµένη Εταιρεία Θ. Κ. Σκαγιάς ΑΒΕΕ 
και το βιβλιοπωλείο «Προκόπης» στου Ζωγράφου.
     Στους µικρούς µαθητές, προσφέρθηκαν σοκολάτες και σνάκ, προερχόµενα από 
την Τράπεζα Τροφίµων & το Ίδρυµα Καταπολέµησης της Φτώχειας.

     Στον εορτασµό για την  Παγκόσµια 
Ηµέρα Ψυχικής Υγείας, που διοργάνωσε η 
ΑµΚΕ-ΙΑΣΙΣ, την 6 η Οκτωβρίου στο 
Μουσείο του Μικρασιατικού Ελληνισµού 
στη Ν.Φιλαδέλφεια, όπου συµµετείχε το 
ΚΕ.Σ.Ο. και µάλιστα µε δικό του περίπτερο. 
Διατέθηκε πληροφοριακό υλικό, και 
παρουσιάστηκαν δηµιουργίες των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.
    Το στελέχωναν η διευθύντρια του 
ΚΕ.Σ.Ο. Μ. Πίνη, η καθηγήτρια των 
κοσµηµάτων Λαµπρινή Κώτση, ο 
Κωνσταντίνος Σαλεβουράκης Από το 
περίπτερο µας πέρασε και ο Δήµαρχος 
Ν. Φιλαδέλφειας κ. Γιάννης Βούρο.

Διανοµή σχολικών από το ΚΕ.Σ.Ο.

Ο Δήµαρχος Ν. Φιλαδέλφειας Γιάννης Βούρος 
στο περίπτερο του ΚΕ.Σ.Ο.

Παρουσία 
ΚΕ.Σ.Ο. στα 
“ΔΗΜΗΤΡΙΑ 
2022”

    Στις εορταστικές 
εκδηλώσεις του Ι. Ν. 
Αγίου Δηµητρίου
του οµώνυµου 
Δήµου, 
συµµετείχαµε 
δυναµικά.
Από το ΚΕ.Σ.Ο 
παραβρεθηκαν τα 
µέλη του Δ.Σ, 
η κα Χρυσούλα
Παρασκευά (πρώην 
αεροπαγίτης) 
και η Σοφία 
Κώνστα-Πέππα 
(επιχειρηµατίας), 
καθώς και η 
διευθύντρια Μ.Πίνη.
Η βραδιά ήταν 
αφιερωµένη στα 100 
χρόνια, από τη 
Μικρασιατική 
καταστροφή,
µε βασικό οµιλητή 
τον τέως Πρόεδρο 
της Δηµοκρατίας και 
Επίτιµο
Καθηγητή της 
Νοµικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο.

     Σε δύο διαδικτυακές συναντήσεις στο Ζάππειο συµµετείχε το ΚΕ.Σ.Ο. Η πρώτη
αποτέλεσε τιµή για τη Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής Υγείας(10/10). Διοργανώθηκε από
την Wellbeingr Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Τελούσε υπό την αιγίδα του
Υπουργείο Υγείας. Τοποθετήθηκαν: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο 
υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και η υφυπουργός για την Ψυχική Υγεία 
Ζωή Ράπτη και πολλοί άλλοι οµιλητές. Ολοι στόχευαν να αναδειχτεί η ψυχική υγεία, 
ως βασική παράµετρος προσωπικής, κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Έτσι 
άνοιξε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο διάλογος για το ρόλο της ψυχικής υγείας και 
ευηµερίας στην πρόοδο των πολιτών, σε συνάρτηση µε την παγκόσµια οικονοµία, την
ανάπτυξη των κρατών.
    Η δεύτερη, διοργανώθηκε από τον ΓΓ Πρόνοιας κ. Γιώργο Σταµάτη, µε θέµα την
αντιµετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων και των αποκλεισµών για τα παιδιά και
τις γυναίκες - µητέρες Ροµά. Συγκέντρωσε εκπροσώπους από όλη την
Νοτιανατολική Ευρώπη. Ανακοινώθηκε σειρά µέτρων, για την καταπολέµηση της
φτώχειας και την κοινωνική συνοχή.

   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΚΕ.Σ.Ο. συµµετοχή σε 2 διαδικτυακές ηµερίδες του Ζαππείου

Σεµινάριο 
Λογοθεραπείας 
από το ΚΕ.Σ.Ο.

     Με επιτυχία 
ολοκληρώθηκε το 
διήµερο διαδικτιακό 
σεµινάριο, που 
διαοργάνωσε το ΚΕ.Σ.Ο. 
µε θέµα: «Μαθησιακές 
Δυσκολίες» στις 8 - 9 /9. 
     Απευθυνόταν σε 
εκπαιδευτικούς Α’ 
Βάθµιας και Β’ Βάθµιας 
εκπαίδευσης, και γονείς.
     Το webinar, 
πραγµατοποιήθηκε από 
τον έµπειρο 
λογοθεραπευτή  του 
φορέα  Στ. Τασούλη. 
Χορηγήθηκαν βεβαιώσεις 
παρακολουθησης.
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     Τα 40 χρόνια προσφοράς της 
Φλόγας “Σύλλογος γονιών παιδιών 
µε
νεοπλασµατική ασθενεια”  
εορτάστηκαν την Παρασκευής 14/10
στο θέατρο του Ιδρύµατος Ελληνικός 
Κόσµος .
     Εκ µέρους του ΚΕ.Σ.Ο. 
συµµετείχαν στη εκδήλωση η κα 
Σοφία Κώνστα –Πέππα µέλος του 
Δ.Σ του ΚΕ.Σ.Ο. και η  διευθύντρια 
του Ιδρύµατος κα Μαίρη Πίνη.
     Το ΚΕ.Σ.Ο. επί ένα χρόνο (2017) 
κάθε Τρίτη διάθετε τη ψυχολόγο µας 
κα Κωνσταντίνα Δήµα να πηγαίνει 
στη Φλόγα και να προσφέρει 
ψυχολογική στήριξη στους γονείς των 
παιδιών! Γεγονός που αναγνωρίζεται 
από την Πρόεδρο του ΔΣ της 
Φλόγας κα Μαρία Τρυφωνίδη

Βιβλιοθήκη και γραφείο – από δεύτερο χέρι 
– προσφέραµε σε παιδιά οικογένειας, να 
έχουν το δικό τους χώρο για διάβασµα.
Επιπρόσθετα χορηγήσαµε σχολικά, για 
ανάγκες οικογένειας, που δεν πρόφτασαν να 
πάρουν κατά τη δική µας διανοµή. Έτσι µας 
προµήθευσε µικρή ποσότητα σχολικών, η 
Ένωση “Μαζί για το Παιδί” µε την οποία 
έχουµε αναπτύξει στενότερη συνεργασία 
από τον περασµένο Μάϊο και για αυτό τους 
ευχαριστούµε για την ανταπόκριση!

Το ΚΕ.Σ.Ο. τίµησε τη Φλόγα

Χαµόγελα για τα παιδιά

Για ένα κεράκι 
στον Άγιο 
Λούκα 
Πατησίων
     Στον εορτάζοντα 
& ιστορικό ναό του 
Ευαγγελιστού 
-Απόστολου 
Λουκά στην οδό 
Πατησίων, όπου 
εκεί υπηρετεί το 
µέλος του Δ.Σ του 
ΚΕ.Σ.Ο. και 
παράλληλα 
υπεύθυνος εκ µέρους 
του Δ.Σ στο 
Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του 
φορέα, 
Πρωτοπρεσβύτερος 
π. Χρήστος Βάχος- 
βρέθηκαν το βράδυ 
της Δευτέρας(17/10) 
η διευθύντρια του 
µαζί µε την 
εργαζόµενη στο 
Αθηνά Χολίδου, για 
ένα κεράκι.
    Στον εσπερινό 
χοροστάτησε ο 
σ.Μητροπολίτης 
Θήρας, Αµοργού και 
Νήσων κ. 
Αµφιλόχιος και 
πλαισιώθηκε από 
ιερείς

     Με τις Ευχές του Αρχιεπισκόπου το µεσηµέρι της 25ης Οκτωβρίου ο Πρωτοσύγγελος της ΙΑΑ π Βαρνάβας, 
πραγµατοποίησε αγιασµό στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του ΚΕ.Σ.Ο., που
λειτουργούν για 7η συνεχή χρονιά για την περιόδο 2022-2023 και για δεύτερη µε την αρωγή των συνοδευτικών 
µέτρων του ΤΕΒΑ που διαχειρίζεται ο Δήµος Αθηναίων.
     Τον αγιασµό παρακολούθησαν ο Αντιπεριφερειαρχής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής κ. Γιώργος Βλάχος, 
τα µέλη του Δ.Σ του ΚΕ.Σ.Ο. καθηγητές των εργαστηρίων καθώς σπουδάστριες & σπουδαστές, που 
εκπροσωπούσαν όλα τα τµήµατα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

   

Αγιασµός στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
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«Στηρίζουµε τις Οικογένειες
για καλύτερη κοινωνία»

Στο Ίδρυµα Παιδικής 
Προστασίας Γεώργιου & 
Αικ. Χατζηκώνστα βρέθηκε 
στις 14 Οκτωβρίου, κοινή 
αντιπροσωπεία του 
ΚΕ.Σ.Ο. και της
Π.Ε.Ο.Ο για την επίδοση 
20 ζευγαριών γυαλιών 
οράσεως στα 
φιλοξενούµενα παιδιά και 
στους εργαζόµενους. 
    Την οµάδα του ΚΕ.Σ.Ο. 
αποτελούσαν η διευθύντρια 
Κα Μαίρη Πίνη, η κα 

     Μια ακόµα διανοµή του ΚΕ.Σ.Ο 
πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 
(21/10). Περισσότερες από 150 
οικογένειες έλαβαν είδη Παντοπωλείου, 
προσφορά της Τράπεζα Τροφίµων, 
είδη ατοµικής Υγιεινής της Henkel 
Hellas και του Σκλαβενίτης µέσω της 
καµπάνιας «Απλές πράξεις µεγάλης 
αξίας», αυγά από τα πτηνοτροφεία 
Κορίνθου «Ευρωπτηνοτροφική Χ.Β. 
Τσαούσης Α.Ε». Ακόµα δόθηκε νωπό 
γάλα προσφορά της FrieslandCampina 
Hellas, αρτοσκευάσµατα από την

Επανάκαµψη στο Ίδρυµα Χατζηκώνστα

Διανοµή από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ηµερίδα 
για τη συγχώρεση

     Στην Ηµερίδα µε 
θέµα: “Τραύµα σε 
Θαύµα”, που 
διοργανώθηκε το 
Σάββατο(22/10), στο 
Ξενοδοχείο Divani 
Caravel, από τις Εν Πλω 
Εκδόσεις και το Ίδρυµα 
Νεότητος και 
Οικογένειας ΙΑΑ 
συµµετείχε η διευθύντρια 
του ΚΕ.Σ.Ο. κα Μαίρη 
Πίνη.
     Εξετάστηκε η 
επίδραση του παιδικού 
τραύµατος στο σχολείο, 
στην οικογένεια και στην 
κοινωνία: η πρόταση της 
συγχώρησης. Αφορµή για 
τη διοργάνωση της, 
αποτέλεσε η κυκλοφορία 
του νέου βιβλίου της 
Πέλης Γαλίτη µε τίτλο 
“ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ 
ΘΑΥΜΑ”.
     Στην ηµερίδα µίλησαν 
η συγγραφέας και 
σηµαντικοί οµιλητές. Την 
παρακολούθησαν 
εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί 
λειτουργοί, ψυχολόγοι, 
θεολόγοι, στελέχη των 
διαφόρων δοµών της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

παρέδωσε στο µέλος της Σχολικής Επιτροπής Ελένη Λυµπερίου 200 ευρώ, που κατατέθηκαν στο ΚΕ.Σ.Ο. για τη 
συγκεκριµένη αποστολή. 
     Στον ελεύθερο χρόνο η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε το Μουσείο Δηµοκρατίας. Η µετάβαση µας στο νησί έγινε
προσφορά της Ναυτιλιακής Εταιρείας Seajets µε το αξιόπλοο πλοίο «Aqua Blu» την οποία και ευχαριστούµε.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

     

ΚΕ.Σ.Ο.-Π.Ε.Ο.Ο: Δεύτερη’ επίσκεψη στον Άη Στράτη για την παράδοση
των γυαλιών µε τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου
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Μάρθα Σαµαρά αναπ. Γενική Γραµµατέας του Δ.Σ του ΚΕ.Σ.Ο. και ο συντονιστής 
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Κωνσταντίνος Σαλεβουράκης.

     Επιστροφή στον ακριτικό Άη-Στράτη 25 
ηµέρες µετά την πρώτη φιλανθρωπική 
επίσκεψη, πραγµατοποίησαν ΚΕ.Σ.Ο. & 
Π.Ε.Ο.Ο και παρέδωσαν 61 ζευγάρια γυαλιά.
Την Π.Ε.Ο.Ο εκπροσώπησαν ο πρόεδρος 
της κ. Στέλιος Μυλόβας και το µέλος του Δ.Σ 
κ. Γιώργος Κλάδος , ενώ το ΚΕ.Σ.Ο. 
εκπροσώπησαν η διευθύντρια του και ο 
συντονιστής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 
Κωνσταντίνος Σαλεβουράκης.
     Η αντιπροσωπία παρακολούθησε τη 
σχολική εορτή, στο Γυµνάσιο για την 28η 
Οκτωβρίου. Στο τέλος της γιορτής, 
προσφέρθηκαν σοκολατοειδή από το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Κ.Ε.Σ.Ο.
Παρουσία της Δηµάρχου κας Μαρίας 
Κακαλή η διευθύντρια του ΚΕ.Σ.Ο. 

Αρτοβιοµηχανία Καραµολέγκος , µωροµάντιλα από την εταιρεία Mega και 
λούτρινα ζωάκια.
    Συµµετείχαν τα µέλη του Δ.Σ π. Χρήστος Βλάχος και η κα Μαρία Τάταρη.


