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Μπαίνοντας στην άνοιξη του 2018



Συμβουλευτικά Κέντρα Στήριξης Παιδιών και Οικογενειών  
στην Αρρώστια και το Πένθος

Το 2017 739 γονείς και παιδιά, που αναλογούν σε 522 οικογένειες ωφελήθηκαν από τη ψυχολογική 
στήριξη που παρέχει η Μέριμνα. Η στήριξη αυτή παρέχεται μέσω ατομικών συνεδριών, μέσω συμμε-
τοχής σε ομάδες και μέσω οικογενειακής συμβουλευτικής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που 
στηρίζονται από την Μέριμνα είναι σχολικής ηλικίας. Παραμένει ο ξαφνικός θάνατος γονιού (από έμ-
φραγμα, ατύχημα, δολοφονία, αυτοκτονία), και δη του πατέρα, η συχνότερη αιτία που παραπέμπονται 
παιδιά και οικογένειες στη Μέριμνα. Ακολουθούν σε συχνότητα οικογένειες που θρηνούν την απώ-
λεια της μητέρας και οικογένειες που θρηνούν την απώλεια παιδιού. Συγκεκριμένα ένας μεγαλύτερος 
αριθμός οικογενειών αναζήτησε στήριξη κατά την περίοδο που ο γονιός έπασχε από μια απειλητική 
για την ζωή ασθένεια, με αποτέλεσμα τόσο τα παιδιά, όσο και ο/η σύντροφός του να προσαρμόζονται 
καλύτερα μετά το θάνατό του. 

ΣΚ Αθήνας

Το 2017 λειτούργησαν 6 ομάδες στήριξης στο 
πένθος για γονείς που έχασαν το σύντροφό 
τους, για γονείς που θρηνούν την απώλεια του 
παιδιού τους, για εφήβους και χωριστά για παι-
διά που θρηνούν την απώλεια γονιού. Στα πλαί-
σια αυτών των ομάδων υλοποιήθηκαν ορισμένες 
καινοτόμες δράσεις, όπως «Το Δέντρο Ζωής» 
που διευκόλυνε τα παιδιά να επεξεργαστούν 
πτυχές της απώλειάς τους, και το «Digital Story 
Telling» που έδωσε την ευκαιρία στους εφήβους 
να αφηγηθούν, μέσω της χρήσης τεχνολογικών 
και δημιουργικών μέσων, την ιστορία της απώ-
λειάς τους. 

Επίσης λειτούργησε ομάδα δώδεκα ενηλίκων που βιώνουν την απώλεια συντρόφου τους και έχουν 
παιδιά έως δεκαοκτώ ετών. Ο στόχος της ομάδας είναι το μοίρασμα της εμπειρίας τους, έτσι ώστε να 
επεξεργαστούν την απώλεια και η ενδυνάμωση του γονικού τους ρόλου. 



Ομιλίες και συνεργασίες με φορείς

Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε ομιλία για τους επαγ-
γελματίες ψυχικής υγείας της ΕΛΕΠΑΠ με θέμα : «Θρήνος 
Ενηλίκων - Επαγγελματική Εξουθένωση». Την ομιλία παρακο-
λούθησαν 65 εργαζόμενοι στον τομέα Νευροψυχολογίας και 
Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων».

Το Νοέμβριο, μετά από πρόσκληση του Γραφείου Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λακωνίας 
και του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της περιοχής, έγινε 
ημερίδα στην Σπάρτη, με θέμα «Η Αντιμετώπιση του Πένθους 
στη Σχολική Κοινότητα». Την ημερίδα παρακολούθησαν 70 εκ-
παιδευτικοί.

Επίσης, η Μέριμνα βοήθησε τους εκπαιδευτικούς στη Μάνδρα Αττικής, με σχετική ομιλία στην περιοχή, 
προκειμένου να στηρίξουν τα παιδιά μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες στις 24 Νοεμβρίου.

Τον Φεβρουάριο ψυχολόγοι του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς δη-
μοτικού σχολείου, σε παρέμβαση στο σχολείο τους, για στήριξη μαθητών που έχασαν συμμαθητή τους.

 

Δράσεις στην Κοινότητα

Στις 10 Οκτωβρίου στα πλαίσια της γιορτής για 
την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το Ψυ-
χιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών μαζί με το Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας Περιστερίου οργάνωσε δημι-
ουργικές και ψυχαγωγικές δράσεις για τα παιδιά 
δημοτικού της περιοχής. Η Μέριμνα συμμετείχε 
με την δράση Ασπίδες Ψυχής. Στην δράση αυτή 
συμμετείχαν 250 παιδιά από τα σχολεία της περι-
οχής με την βοήθεια ψυχολόγων και εθελοντών 
της Μέριμνας.

ΣΚ Θεσσαλονίκης

Το Νοέμβριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επα-
νάληψη του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης «Στή-
ριξη και Συμβουλευτική Πένθους με Παιδιά, 
Εφήβους και Οικογένειες που Θρηνούν» 
διάρκειας 50 ωρών στον οποίο συμμετείχαν 
18 ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και εκπαι-
δευτικοί. Η εκπαίδευση αξιολογήθηκε από τους 
συμμετέχοντες πολύ θετικά αναγνωρίζοντας τη 
χρησιμότητα του περιεχομένου τόσο σε θεωρη-
τικές γνώσεις όσο και σε τεχνικές που μπορούν 
να αξιοποιήσουν στη δουλειά τους. Επίσης αξι-
ολόγησαν θετικά το γεγονός ότι η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση συνέβαλε στον προσωπικό τους 
αναστοχασμό σε θέματα απώλειας, ψυχικών αποθεμάτων καθώς και της στάσης του ειδικού στη συ-
νεργασία του με οικογένειες που βιώνουν απώλειες. 



Στήριξη σχολικών κοινοτήτων

Πραγματοποιήθηκαν 11 παρεμβάσεις σε σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενώ στη-
ρίχθηκαν μέσω τηλεφώνου 78 σχολεία της χώρας καθώς δεν είχαν πρόσβαση στα Συμβουλευτικά 
Κέντρα της Μέριμνας. Σε όλες τις περιπτώσεις το αίτημα αφορούσε τη στήριξη μαθητών, γονιών και 
εκπαιδευτικών που είχαν βαθιά επηρεαστεί από το θάνατο μαθητή. Οι επιτόπιες παρεμβάσεις περιε-
λάμβαναν συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και σχολικούς ψυχολόγους, ομιλίες στους γονείς και μαθη-
τές στο πλαίσιο στήριξης της σχολικής κοινότητας. 

Συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου

Ωφελήθηκαν από τη λειτουργία των δυο τηλεφωνικών γραμμών στήριξης της Μέριμνας (210 64623622 
& 2310 510010) 383 γονείς, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, με αίτημα τη δια-
χείριση μιας τραυματικής απώλειας και καθοδήγησης σε ότι αφορά στη στήριξη παιδιών. Καθώς δεν 
είχαν πρόσβαση στα Συμβουλευτικά Κέντρα, η συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου είχε ένα μέσο όρο 3 
ωριαίες τηλεφωνικές κλήσεις.

Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας  
στο Σπίτι

Το εξάμηνο που πέρασε ήταν αρκετά δημιουρ-
γικό και γεμάτο για τα μέλη της Υπηρεσίας Παι-
διατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας, τόσο σε 
κλινικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο. 

23 παιδιά και οι οικογένειές τους ωφελήθη-
καν από τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντί-
δας στο σπίτι. Δυστυχώς στη διάρκεια της χρο-
νιάς έφυγαν από τη ζωή 6 παιδιά, στο σπίτι μετά 
από επιθυμία των γονιών τους και με στελέχη 
της διεπιστημονικής ομάδας της Μέριμνας στο 
πλευρό τους. 

Τα παιδιά με νευρολογικά και νευρομυϊκά νο-
σήματα αποτελούν την κύρια ομάδα ασθενών για 
με τα κακοήθη νοσήματα να ακολουθούν σε συ-
χνότητα. Αυτά τα παιδιά έχουν έναν μέσο όρο 280 
ημέρες φροντίδας/παιδί, συγκριτικά με όσα πά-
σχουν από καρκίνο και που απαιτούν 134 ημέρες/
παιδί. Τα μισά από τα παιδιά που φροντίζει η Μέ-
ριμνα στο σπίτι είναι παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Δυστυχώς επτά παιδιά και οι οικογένειές 
τους δεν εξυπηρετήθηκαν λόγω αδυναμίας 
του περιορισμένου προσωπικού της Μέριμνας 
να ανταποκριθεί στο αίτημά τους αναλαμβάνο-
ντας τη φροντίδα του παιδιού στο σπίτι. Τα αι-
τήματα για παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα 

πολλαπλασιάζονται καθώς η συνεργασία της 
Μέριμνας με παιδιατρικές κλινικές αυξάνεται, σε 
συνδυασμό με αιτήματα ευαισθητοποίησης των 
επαγγελματιών υγείας στις αρχές της ανακου-
φιστικής φροντίδας.

Το επιστημονικό έργο της διεπιστημονικής ομά-
δας της Υπηρεσίας ήταν πλούσιο με διαλέξεις, 
δράσεις και μαθήματα:

 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας (Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017), 
συμμετείχαμε στην 5η Ημερίδα Βήματα Ασθενών 
του Iatronet, με θέμα «Οργάνωση των παροχών 
φροντίδας: Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας στο σπίτι – Μέριμνα», με στόχο 
την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με 
την παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα.

Στις 07/12/17 και στις 08/02/18 μέλη της διεπι-
στημονικής ομάδας συμμετείχαν με ομιλίες στο 
πρόγραμμα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των 
παιδιάτρων της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, του Νοσοκομείου Π. & Α. 
Κυριακού, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση τους πάνω σε θέματα Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας για παιδιά με σοβαρές και απει-
λητικές για τη ζωή παθήσεις.



Νέες συνεργασίες

Μέσα στο 2017 η ομάδα Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας της Μέριμνας ανέπτυξε συνεργασία 
με το ιατρείο παρακολούθησης παιδιών με SMA της Α’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου «Αγ. Σοφία», με υπεύθυνη νευρολόγο, την κα Ροζέ Πονς. 

Ομιλίες σε συνέδρια

Η ομάδα της Υπηρεσίας έδωσε φέτος το παρόν στο 17ο Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο 
(8-9 Δεκεμβρίου 2017) με την προφορική ανακοίνωση που είχε θέμα «Η παροχή ανακουφιστικής 
φροντίδας στο σπίτι από την Υπηρεσία της «Μέριμνας» σε παιδιά με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία, τύπου 
Ι». Με αφορμή τη νέα θεραπεία για το συγκεκριμένο νόσημα, που κυκλοφόρησε από το καλοκαίρι 
και στη χώρα μας, νέες προκλήσεις προκύπτουν στη φροντίδα αυτών των παιδιών, και υπηρεσίες 
ανακουφιστικής φροντίδας, όπως τη δική μας, έχουν θέση από την αρχή της διάγνωσης μιας τέ-
τοιας ασθένειας. 

Η Δανάη Παπαδάτου, μετά από πρόσκληση του Institute of Hospice Studies της Ιαπωνίας, έδωσε 
μία σειρά από ομιλίες (25-26 Φεβρουαρίου 2017) στο Peace House Hospice με θέμα «Supporting 
children who die» «Challenges for the professionals» «Team building in pediatric palliative care”.

Διαλέξεις

Στις 27/2/18 μέλη της διεπιστημονικής ομάδας 
συμμετείχαν με ομιλία στα πρόγραμμα της συ-
νεχιζόμενης εκπαίδευσης των παιδιάτρων της Γ’ 
Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομεί-
ου «Αττικόν», με σκοπό την ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση τους πάνω σε θέματα Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας νεογνών.

Ξεκίνησε νέος κύκλος μαθημάτων και για τα 
μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της Υπηρεσί-
ας, που στόχο έχουν τη βελτίωση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα των μαθημάτων 
περιλάμβανε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα που 
αφορούν τη φροντίδα και τη στήριξη των παιδιών 
και των οικογενειών τους. 



Συμμετοχή της Μέριμνας στην υλοποίηση εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος  
«Transformational Leadership Programme in Nursing».

Συνδιοργανώνεται από τη Μονάδα Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» την «ΜΕΡΙΜΝΑ» και 
το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού & Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου. Συμμετέχουν συνολι-
κά 15 νοσηλευτές, που φροντίζουν ασθενείς με 
χρόνιες, πολύπλοκες και απειλητικές για τη ζωή 
ασθένειες από διάφορες κλινικές και υπηρεσίες 
της Ελλάδας και της Κύπρου. Όλοι οι νοσηλευ-
τές ανέλαβαν το σχεδιασμό μικρών και μεγάλων 

έργων (project), που θα συμβάλλουν στην προ-
ώθηση της ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα 
μας. Τις πρώτες ημέρες του προγράμματος 
ήταν κοντά μας και οι υπεύθυνες του προγράμ-
ματος Nicoleta Mitrea & Camelia Ancuta από το 
Hospice Casa Sperantei της Ρουμανίας. Έχουν 
ήδη ξεκινήσει οι μηνιαίες συναντήσεις μέσω 
Skype, που στόχο έχουν την παρακολούθηση 
της υλοποίησης των έργων.

 

Συμμετοχή στελεχών της Μέριμνας  
σε εξειδικευμένο επιστημονικό σεμινάριο στην Αγγλία

Δύο μέλη της Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας 
στο Σπίτι, η παιδίατρος Αντωνία Μουτάφη και νοσηλεύτρια Σπυ-
ριδούλα Τσαρουχά, συμμετείχαν, χάρη στην ευγενική χορηγία 
του Ιδρύματος Στέφανου Κολλάκη, στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
“Paediatric Palliative Care: An Education and Training Program in 
Specialist Symptom Management and Interdisciplinary Care”, που 
διενεργήθηκε από το UCL Great Ormond Street (GOSH) Institute of 
Child Health, στο Λονδίνο, 22-26 Ιανουαρίου. 

Από αριστερά:  
Prof. Myra Bluebond-Langer,  
Α.Μουτάφη, Dr.Renee McCulloch,  
Σπ.Τσαρουχά



Ημέρα Μνήμης: 4 Φεβρουαρίου 2018 

Η ημέρα αυτή, που διοργανώνεται για 6ο χρό-
νο, αποτελεί ορόσημο τόσο για εμάς, όσο και για 
τους γονείς και συγγενείς των παιδιών, καθώς 
είναι μια ημέρα που τιμούμε το πέρασμα αυτών 
των παιδιών από τη ζωή μας. Μια ημέρα συνά-
ντησης και επανασύνδεσης των οικογενειών και 
των ανθρώπων της Μέριμνας, καθώς και μια 
ημέρα ενδοσκόπησης για όσα είναι σημαντικά 
στη ζωή και μας δίνουν δύναμη και κουράγιο να 
συνεχίζουμε. Σε αυτό τον αναστοχασμό μας βοη-
θά κάθε χρόνο ένα σύμβολο, που φέτος επιλέξα-
με να είναι το «Δέντρο της Ζωής». Αποτελεί ένα 
σύμβολο που συνδέει τη γέννηση, την ανάπτυξη 
και δημιουργία. 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στις οικογένειες που συμμετείχαν, καθώς και σε όλους 
όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης.

Δράσεις που μας συγκίνησαν 

• Η Μέριμνα σε συνεργασία με τους Φίλους της Μέριμνας, πραγματοποίησαν μια εκστρατεία με πρέ-
σβειρα την κα Λένα Παπαληγούρα. Η ταλαντούχα ηθοποιός, με την ιδιαίτερη ευαισθησία που τη 
διακρίνει, πρόβαλλε το έργο της Μέριμνας,που μετατρέπει την οδύνη του παιδιού και της οικογέ-
νειας σε ψυχική δύναμη, ελπίδα και αγάπη για τη ζωή. H εκστρατεία προβλήθηκε στην τηλεόραση, 
το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο από τις 29/10/17 έως τις 26/11/17.

• Με χαρά υποδεχθήκαμε στα γραφεία της 
Μέριμνας στην Αθήνα, τους εργαζόμενους 
της εταιρείας Edenred. Έβαψαν εθελοντικά 
το χώρο, όπου στεγάζεται το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Στήριξης στο Πένθος, στον πρώτο 
όροφο και κατέθεσαν δωρεά. Χάρη σε αυ-
τούς φώτισε ο χώρος μας!

• Η εταιρεία QIVOS, κορυφαίο marketing 
technology agency και μέλος του Ομίλου Folli 
Follie, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής 
της ευθύνης, μας προσέφερε δωρεάν υπο-
λογιστές για την κάλυψη των καθημερινών 
αναγκών του εξειδικευμένου προσωπικού 
της Μέριμνας, ενώ παράλληλα οργάνωσε μια 
ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού της 
στο έργο της Μέριμνας, που παρουσίασαν η 
Δ. Παπαδάτου και Κ. Αρμαγανίδου. 

Στη φωτογραφία από αριστερά η κα Χαρμπή,  
GM της Qivos, η κυρία Αρμαγανίδου, Διευθύντρια  
της Μέριμνας, ο κος Κάραλης, CEO της Qivos  
και η κα Παπαδάτου, Πρόεδρος της Μέριμνας



• Τα Public δημιούργησαν 50.000 λόγους για 
να στηρίξουμε το έργο της Μέριμνας. Αγο-
ράζοντας ένα μολύβι (με 1 ευρώ) γράφουμε 
όλοι μαζί ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά 
της Μέριμνας! Αναζητήστε το “Μολυβάκι της 
Μέριμνας” στο δίκτυο των καταστημάτων 
Public και στο public.gr

Ευχαριστούμε θερμά τους ηθοποιούς, κο 
Κυριακίδη Βλαδίμηρο, κα Σκαφιδά Γιουλίκα 
και την Ολυμπιονίκη ιστιοπλόο κα Μπεκατώ-
ρου, που συμμετείχαν αφιλοκερδώς, στο τη-
λεοπτικό spot του Public, για την προώθηση 
της ενέργειας «Μαζί γράφουμε ένα καλύτερο 
μέλλον για τα παιδιά» .

• Παιδιά στηρίζουν Παιδιά! 

Στις 12 Δεκεμβρίου επισκέφθηκε τη Μέριμνα 
το σχολείο St. Catherine’s, για να γνωρίσουν οι 
μαθητές με τους καθηγητές τους το έργο μας 
και να μας παραδώσουν τη δωρεά τους. 

Στις 17 Δεκεμβρίου τα παιδιά που φροντίζει η 
Μέριμνα παρακολούθησαν δωρεάν τη θεατρι-
κή παράσταση «Δον Κιχώτης» στο Παλλάς. Οι 
μαθήτριες Sara Al Khashlok και Konstantina 
Batsouli, από το σχολείο “Campion”, με στη 
στήριξη της καθηγήτριά τους, κας Ρηγοπού-
λου, συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια σχολι-
κής εκδήλωσης τα απαραίτητα χρήματα για 
την αγορά 60 εισιτηρίων της θεατρικής αυτής 
παράστασης.

• Τρέχοντας» για τη Μέριμνα 

Τόσο η «AbbVie Φαρμακευ-
τική Α.Ε.» όσο και η εταιρεία 
«Ελληνικά Πετρέλαια» στήρι-
ξαν τη Μέριμνα στον 35ο Κλα-
σικό Μαραθώνιο της Αθήνας. 
Τα μέλη των εταιρειών έτρεξαν 
«με την καρδιά τους» για τα 
παιδιά της Μέριμνας.

Από αριστερά: κα Τσαρουχά, Διοικητικά Υπεύθυνη  
της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας 
στο Σπίτι, οι μαθήτριες Sara Al Khashlok και K.Batsouli,  
η καθηγήτριά τους κα Ρηγοπούλου και η κα Αρμαγανίδου, 
Διευθύντρια της Μέριμνας



Τα σημαντικότερα νέα του 2017

Αποχαιρετισμός στον Κωνσταντίνο Παπαδάτο,  
Επίτιμο Πρόεδρο της Μέριμνας

Όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και οι εργα-
ζόμενοι της Μέριμνας πενθούμε την απώλεια του 
Ομότιμου Καθηγητή Παιδιατρικής και Επίτιμου 
Προέδρου μας, Κωνσταντίνου Παπαδάτου. Η 
συμβολή του στην ίδρυση της Μέριμνας και στην 
ανάπτυξή της ήταν καθοριστική. Θα θυμόμαστε 
πάντα τη σεμνή και ταυτόχρονα δυναμική παρου-
σία του, την ευγένειά του, την διαρκή ενθάρρυνσή 
του να έχουμε όραμα και να αγωνιζόμαστε για το 
καλό παιδιών. Θα είναι πάντα στην καρδιά μας 
και η συμβολή τους στην ανάπτυξη, πρόοδο και 
εξέλιξη της Μέριμνας θα μείνει ανεξίτηλη στη 
μνήμη μας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης της Μέριμνας θεσπίστηκε το Ετήσιο Βραβείο 
«Κωσταντίνου Παπαδάτου» σε πρόσωπο ή ομάδα 
ατόμων για την προσφορά του/τους στο παιδί. 

 

Βραβείο  
Γυναικείας Κοινωνικής Προσφοράς 
«Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου»

Σε μια σεμνή και λιτή εκδήλωση, ο σύνδεσμος 
για τα δικαιώματα της γυναίκας και η πρόε-
δρός της Ειρήνη Φερέτη, τίμησε το εργο της 
Μέριμνας, απονέμοντας στην πρόεδρό της 
Δανάη Παπαδάτου, το Βραβείο Γυναικείας Κοι-
νωνικής Προσφοράς Αλίκη Γιωτοπούλου-Μα-
ραγκοπούλου. 

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων της Μέριμνας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων της Μέριμνας μετά τις αρχαιρεσίες της 27ης Μαρτίου είναι: 

• Δελατόλα Ζωή - Πρόεδρος
• Μαθιουδάκη Δούκη - Αντιπρόεδρος
• Βουτσελά Ευαγγελία - Γενική Γραμματέας
• Δρακοπούλου Έλλη - Ταμίας
• Δαυίδ Βασιλική - Μέλος
• Καφετζοπούλου Ελένη - Μέλος

• Μαζαράκη Άννα Μαρία - Μέλος 
• Ρηγοπούλου Εριέττα - Μέλος
• Λοΐζου Ελένη - Μέλος
• Παπαϊωάννου Χαρούλα - Αν. Μέλος
• Μπαμπίλη Καλλιόπη - Αν. Μέλος
• Κοντούζογλου Αναστασία - Αν. Μέλος

Ευχαριστούμε τα απερχόμενα μέλη: Ντόλλα Νομικού-Πρόεδρο, Χριστίνα Καλλίτση-Αντιπρόεδρο,  
Αννα Ανδρεάδη-Γενική Γραμματέα, Χριστίνα Κυριακοπούλου, Κορίνα Βακαλοπούλου, Φανή Μεταξά, 
Λένα Κούτση, Όλγα Μάνου, για το σπουδαίο έργο που προσέφεραν από την ίδρυση των Φίλων της 
Μέριμνας και την παρακαταθήκη που αφήνουν στο σωματείο και στα μέλη του. Ευχόμαστε στο νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο Καλή Επιτυχία στο δημιουργικό του έργο. 



Στις 21 Μαρτίου η Μέριμνα γιόρτασε τα 23α της γενέθλια

Συνεχίζει το έργο της και ανοίγει τα φτερά της για να παρέχει ακόμα περισσότερες  
υπηρεσίες σε περισσότερα παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη. 

Υποτροφία «Μυρτώ Νίλσεν» 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Μέριμνας, την υποτροφία 
έλαβε η Έλλη Μανατού, ψυχολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου 
της Μέριμνας Θεσσαλονίκης, η οποία συμμετέχει με ανακοίνω-
ση στο “11th International Conference on Grief and Bereavement in 
Contemporary Society” στην Λισαβόνα, Πορτογαλίας. (Ιούνιος 2017).

Φίλοι της Μέριμνας - Αθήνα

• Με μεγάλη επιτυχία οι Φί-
λοι της Μέριμνας Αθήνας 
διοργάνωσαν το 14ο Χρι-
στουγεννιάτικο Bazaar στο 
Ζάππειο Μέγαρο 24, 25, 
26 Νοεμβρίου. Σημαντικό 
ρόλο στην επιτυχία της εκ-
δήλωσης έπαιξε και η συμ-
μετοχή των εθελοντών των 
Φίλων της Μέριμνας και 
της Μέριμνας. Τους ευχα-
ριστούμε όλους και ευχό-
μαστε μέσα από την καρδιά 
μας ό,τι καλύτερo!



• Στις 30/9-1/10 και στις 3/11-4/11, πραγματοποιήθηκε Φιλανθρωπικό Παζάρι Υφασμάτων και Επί-
πλων στις αποθήκες-εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελγέκα-Διακίνησις, την οποία και ευχαριστούμε 
πολύ για την φιλοξενία.

• Στις 8 Φεβρουαρίου 2018 οι Φίλοι της Μέριμνας έκοψαν την πίτα τους στα γραφεία μας. Σε ένα 
ζεστό κλίμα, μέλη και εθελοντές είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν τις ευχές 
τους για τη νέα χρονιά.

• Στις 22-23-24-25 Φεβρουαρίου 2018 οι Φί-
λοι της Μέριμνας πραγματοποίησαν το έβδο-
μο Garage Sale, στο Πολιτιστικό Κέντρο του 
Δήμου Αθηναίων «Μελίνα. O ιδιαίτερα όμορ-
φος αυτός χώρος παραχωρήθηκε ευγενώς 
στους «Φίλους της Mέριμνας».

Τα είδη που εκτέθηκαν ήταν από την ιδιωτι-
κή συλλογή του Γεωργίου Τακόπουλου. Ευ-
χαριστούμε θερμά την οικογένεια του για 
την ευγενική δωρεά της συλλογής προς το 
σωματείο μας. Ευχαριστούμε το Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δ.Α για τη ζεστή φιλοξενία του 
καθώς και όλους όσους μας στήριξαν με την παρουσία τους. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τους εθελοντές μας για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφεραν για άλλη μία φορά. 

Ευχαριστίες: Coca Cola - 3 Εψιλον, IL GUSTO, Frezyderm, Aegean Air, Δειπνοσοφίστηριο, Πύρνα, 
Zeus & Dion, Attrativo, Toi & Moi, Manetti, Σκλαβενίτης, Διάτεχνο, Σπύρος-Βασίλης Restaurant, Πορ-
φυρούσα Ν.Ε, Nova Ferries, Mandaloum Restaurant, Ευριπίδης Βιβλιοπωλείο, Λένα Λουμίδη, Λου-
κάς Παναγιωτίδης, Stixis, Μέλισσα-Κίκιζας, Μύλοι Αγίου Γεωργίου, Αννα Μαρία Μαζαράκη, Folli-
Follie, Mokka, Μαρκοπούλου Ιωάννα, Δ. & Ι. Δαμκαλίδης ΑΕ, Μαυραγάνης ΙΚΕ, Μουσείο Μπενάκη, 
Yellow Restaurant, KK Jewerly Lab, PAPER PACK ABEE, Κατάστημα Αθανασία Τσαρουχά, Occhio 
Papavissiliou, Zerteo, Chryssalis spa, Ηλίας Μαμαλάκης, Alpha Tv Σταματίνα Τσιμτσιλή, Antenna 
Φαίη Σορδά, Pepper, Menta, Nerit, Net, In.gr, Δημοσιογράφους: Αννα Σβώλου, Μαρία Κόντου, Χο-
ροταξιδευτές Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής, Anelixi, Tritos Asset Management, Ιππικός 
Ομιλος Αμαρουσίου, Mondelez

Ευχαριστούμε την ένωση «Μαζί για το Παιδί» 

που σε συνεργασία τα Babylino Sensitive της εταιρείας Mega Care και τη Lidl Hellas, μας πρόσφεραν 
ένα μεγάλο αριθμό πανών (βρεφικών και παιδικών) για τα παιδιά που φροντίζουμε, που θα καλύψει τις 
ανάγκες των οικογενειών για όλη τη χρονιά 2018. Οι εθελοντές μας ανέλαβαν ενεργό ρόλο, έτσι ώστε 
κάθε μήνα να παραδίδουν τις πάνες στα σπίτια των παιδιών που φροντίζει η Υπηρεσία.



Φίλοι της Μέριμνας - Θεσσαλονίκη

Το εξάμηνο που μας πέρασε ήταν πολύ δημιουργικό για τους Φίλους Μέριμνας Θεσσαλονίκης.

• Αρχικά, στις 21-23 Σεπτεμβρίου, για 50 συ-
νεχόμενες ώρες, διεξήχθη ο υπερμαραθώνι-
ος Τρέξε Χωρίς Τερματισμό. Μια γιορτή συμ-
μετοχής, αθλητικού πνεύματος, προσφοράς 
και ανιδιοτέλειας για τον καθένα ξεχωριστά 
και για όλη την οικογένεια. Εκ μέρους των 
Φ.Μ.Θ., θα θέλαμε να συγχαρούμε και να ευ-
χαριστήσουμε θερμά τον αθλητικό σύλλογο 
ΕΡΜΗΣ 1877 για την πρωτοβουλία να διοργα-
νώσει αυτόν τον ιδιαίτερο αγώνα και φυσικά 
για την επιλογή του φορέα μας ως υποστη-
ριζόμενου σωματείου! Επίσης, ένα τεράστιο 
ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες, 
που με μοναδική διάθεση και αλτρουισμό κα-
τέγραψαν τα 30.721 χιλιόμετρα που μεταφρά-
στηκαν σε 15.360,5€ καθώς και στις 13 ομάδες 
που εγγράφηκαν μετά τη δική μας πρόσκληση.

• Στις 25 Σεπτεμβρίου, σειρά είχε μια όμορφη βραδιά, η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση των μελών 
του σωματείου μας. Μία συνάντηση, με σχέδια και ιδέες από ανθρώπους που πιστεύουν, που αγω-
νιούν, που ενδιαφέρονται, που “μεριμνούν” ώστε κάθε παιδί να έχει τη στήριξη που δικαιούται, όταν 
τη χρειάζεται. 



• Στα μέσα Νοεμβρίου κυκλοφόρησε το ημε-
ρολόγιο που ετοίμασε η Αxel accessories. Για 
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σχεδίασε για το 
κοινό μία σειρά ημερολογίων με σκοπό καρ-
διάς και μέσω και της φετινής έκδοσης των 
ημερολογίων στηρίζει τους σκοπούς του Σω-
ματείου «Οι Φίλοι της Μέριμνας, Αθήνα-Θεσ-
σαλονίκη», προσφέροντας μέρος των εσό-
δων για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού 
Κέντρου - Μέριμνα Θεσσαλονίκη. Ευχαρι-
στούμε από καρδιάς την εταιρία Axel για την 
πρωτοβουλία, τη δοτικότητα, την ευαισθησία 
και σας καλούμε να στηρίξετε την ενέργεια 
αυτή! Αναζητήστε το ημερολόγιο σε όλα τα 
καταστήματα και στο e-shop της Axel.

• Την 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 
πιο ζεστή, παραμυθένια και μαγική Χριστου- 
γεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά στο ξενο-
δοχείο Hyatt Regency Thessaloniki. Ήταν 
εμπνευσμένη από τις δράσεις του αγαπημέ-
νου μικρών και μεγάλων, Harry Potter, με δη-
μιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά, διαδρα-
στική παράσταση, μαγικά κόλπα, λιχουδιές 
για μικρούς και μεγάλους, δώρα από τον Άγιο 
Βασίλη και χριστουγεννιάτικο photo booth!



• Στις 9 Δεκεμβρίου, συμμετείχαμε για 6η συνεχόμενη χρονιά στο φιλανθρωπικό bazaar των Εκπαι-
δευτηρίων Μαντουλίδη.

• Τέλος, την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 
2018, με καλπάζουσα φαντασία και κινη-
ματογραφική μαεστρία σκηνοθετήσαμε ένα 
σαγηνευτικό φιλανθρωπικό wine party, που 
περιείχε λαμπερούς σταρ, ατμόσφαιρα 
Hollywood, δυνατές μουσικές, αστραφτε-
ρά φώτα, ανεξάντλητο κέφι, αναμνήσεις 
και έμπνευση από τις ταινίες ορόσημα του 
παγκόσμιου κινηματογράφου! Όλα αυτά συ-
νέβησαν στο πολυτελές και φιλόξενο Luxury 
Hotel Mediterranean Palace της οικογένειας 
Δεδέογλου, η οποία μας στηρίζει δυναμικά 
σε πολλές δράσεις μας! Ευχαριστούμε από 
καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυ-
χία της εκδήλωσης, ούτως ώστε να στηρί-
ξουμε το Συμβουλευτικό Κέντρο της Μέρι-
μνας στη Θεσσαλονίκη. Θερμές ευχαριστίες 
στην εταιρία ARIVIA A.Β.Ε.Ε. για την έμπρα-
κτη στήριξη.



Ευχαριστίες

Αθήνα

• Σωματεία: «Οι Φίλοι της Μέριμνας» Αθήνας & Θεσσαλονίκης, «Μαζί για το Παιδί»
• Χορηγοί: OTE, Unisef, Coca Cola, Ίδρυμα Στέφανου Κολλάκη
• Υποστηρικτές: Ίδρυμα Λεβέντη, Ίδρυμα Sawiris, ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε., ΝUMIL HELLAS A.E., 

Public, AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε., Novartis, Alpha Bank, Piraeus Bank, Attica Bank, Δικηγορικό 
Γραφείο Ζέπος-Γιαννόπουλος, Stelios Philanthropic Foundation, Yen Nomikos, Chipita, Edenred, 
ΜΕΓΑ Α.Ε., Capital Link, ΕΛΓΚΕΚΑ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, DNV GL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

• Δωρητές: Σοκολατοβιομηχανία «ΙΟΝ», Μπισκότα Παπαδοπούλου, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ, Κα-
ραμολέγκος, Ταμπακοπούλου, FRIESLAND CAMPINA, Hellas Fin ΑΕΠΕΥ Παροχή Επενδυτικών 
Υπηρεσιών

• Σύλλογοι: «Φλόγα», «Φίλοι του παιδιού», «Ελπίδα», «Πίστη», «Πνοή»
• Σχολές: Εκπαιδευτικός Όμιλος «Νίκος Αμάραντος», Δημιουργική Ομάδα «Ευπαλίνος»
• Εκπαιδευτήρια: Σχολείο “Saint Catherine’s, Σχολείο “Campion”
• Eταιρείες Επικοινωνίας: Solid, Δέσποινα Λεούση & Συνεργάτες
• Θέατρα: «Παλλάς»
• Φορείς: «Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος»

• «Ημέρα Μνήμης 2017»
Οικογένειες: Μαθιουδάκη, Βαφειά, Δρακοπούλου, Εταιρείες: ΙΣΣΑΡΗΣ Α.Ε., Μουσικοί: 
Luminita Macavei, Τον Σεβασμιώτατο Δουληγέρη Νικόλαο, Ξενοδοχεία: «Hilton Athens Hotel», 
Ξενοδοχείο “Royal Olympic”, “Belle Helene”, Kouros Hotel & Suites in Mykono, Amazones Suites, 
Poseidonion Σπέτσες, Κτήμα Κάστρο Πανυγηράκι, Esperas Hotel, Μεγάλη Βρετάνια, Grecotel. 

Θεσσαλονίκη

Ευχαριστούμε θερμά τους: 

Αθλητικός Σύλλογος ΕΡΜΗΣ 1877, Αxel, Κτήμα Γεροβασιλείου, Hyatt Regency Thessaloniki, Fons 
Peritiae, Femme Fatale, Radio City Theater & Music Hall, DER Touristik Hotels & Investments GmbH και 
Club Calimera Simantro Beach, Chalkidiki, Griechenland, Pitsas Camp – Παιδική Κατασκήνωση, Athos 
Hellas, Timoleon Tiramolas, Camelot, Music SP, Simple Crafts, Arte di Tre Studio, Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, City Portal, Parallaximag, Πυγολαμπίδες στο Κλουβί, Babyonline, Εκπαιδευ-
τήρια Μαντουλίδη, Pepi Beza Boutique Baking, Biofial Hydraulics, Γένεσις Μαιευτική Γυναικολογική 
Χειρουργική Κλινική, Stamion SHOP, ELGEKA SA, KEBE S.A., Blacklime, ARIVIA AE, ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ, 
Α.Σ Ίκαρος, Α.Χατζόπουλος ΑΕ, Pelopac Mediterranean Food, ομάδα Συμβουλευτικού Κέντρου - Μέ-
ριμνα Θεσσαλονίκη, ομάδα Φ.Μ.Θ., εθελοντές από το τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τ.E.I.Θ, 
εθελοντές από την Pitsas Camp, εθελοντές από τη Σχολή Στελεχών ΧΑΝΘ, εθελοντές από το Anatolia 
College και όλα τα μέλη και εθελοντές του σωματείου για τη συνεχή προσφορά και στήριξη!

Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλους εσάς που μας στηρίξατε το 2017 ...

Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς 
στο Σωματείο οι «Φίλοι της Μέριμνας» Αθήνας & Θεσσαλονίκης

και σε όλους τους Εθελοντές
που μας στηρίζουν έμπρακτα για άλλη μια χρονιά!



Πρόσκληση



Ενισχύστε το έργο της Μέριμνας 

ALPHA BANK (GR 2601 401150 1150 02 002 017 657)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (GR 58 0172 0530 0050 5304 5477 431)

Μέριμνα Θεσ/νίκης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (GR 65 0172 0530 0050 5305 2711 856)

Αθήνα
Παπανικολή 2α, 152 32 Σίδερα Χαλανδρίου
Τηλ.: 210 6463622 
e-mail: athens.support@merimna.org.gr

Θεσσαλονίκη
Φράγκων 13, 7ος Όροφος
Τηλ.: 2310 510 010
e-mail: thessaloniki.support@merimna.org.gr

Βίντεο «Το έργο της Μέριμνας»

https://www.youtube.com/watch?v=8rB96S72tV8&feature=youtu.be

Γίνε Εθελοντής της Μέριμνας

Δήλωσε συμμετοχή για την Αθήνα στο τηλέφωνο: 210 6463622 

για την Θεσσαλονίκη στο τηλέφωνο: 2310 510010

ή αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος στο: volunteers@merimna.org.gr 


