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Συμβουλευτικά Κέντρα Στήριξης στο Πένθος

ΣΚ Αθήνας 

Το τελευταίο τρίμηνο του 2018 δεχτήκαμε 183 νέα αιτήματα, 152 από οικογένειες που επιθυμούσαν 
στήριξη και 31 από σχολεία που βρίσκονταν αντιμέτωπα με την απώλεια. 

Τον Νοέμβριο του 2018 το Συμβουλευτικό Κέντρο υποδέχτηκε με χαρά το νέο συνεργάτη της Μέριμνας, 
τον ψυχολόγο Αλέξανδρο Βαλλίδη.

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, οι ψυχολόγοι της Μέριμνας, Ράλλη Ελευθερία και Τσε-
λεπή Ντίνα, ανάρτησαν κείμενο στην ιστοσελίδα της Μέριμνας, με χρήσιμες συμβουλές προς γονείς 
και κηδεμόνες, για την διαχείριση των αντιδράσεων των παιδιών κατά την έκθεσή τους στις εικόνες που 
προέβαλε η τηλεόραση από την πυρκαγιά. Επίσης, η Πρόεδρος της Μέριμνας κα Παπαδάτου Δανάη 
συνέγραψε άρθρο με τίτλο “Πώς στηρίζουμε τα παιδιά έπειτα από μια καταστροφή”, το οποίο δημοσι-
εύτηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας.

Στη συνέχεια εκδόθηκαν δύο εξειδικευμένα εγχειρίδια προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς με 
οδηγίες για την κατανόηση των αντιδράσεων των παιδιών μετά από ένα καταστροφικό γεγονός και τη 
στήριξή τους. 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα στο Πολιτιστικό 
και Αθλητικό Κέντρο Ν. Μάκρης για τους εκπαιδευτικούς της Α’βάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων 
των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά (23 σχολεία) με την συμμετοχή 177 εκπαιδευτικών. 

Παρείχαμε ψυχολογική στήριξη σε δύο σχολεία που βίωσαν την απώλεια μαθητή τους από τις πυρκα-
γιές στην περιοχή της Αττικής. Παρόντες συνολικά στην συζήτηση ήταν 42 εκπαιδευτικοί.

Η Μέριμνα με τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων «Κάπτεν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου 
και του «The Suliman S. Olayan Foundation» υλοποιεί το πρόγραμμα «Ψυχολογική στήριξη παιδιών, 
οικογενειών και σχολικών κοινοτήτων μετά τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική» από τον Οκτώ-
βριο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019, σε 49 σχολεία της Ανατολικής Αττικής παρέχοντας συμβουλευ-
τική σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Μετά την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πραγματοποιήσαμε σειρά 
δράσεων και παρεμβάσεων στα σχολεία της περιοχής για την καταγραφή των αναγκών τους και τη 
στήριξη που χρειάζονται από τον φορέα μας.



Πραγματοποιήθηκαν:

• Συναντήσεις με τους Διευθυντές της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων  
της Ανατολικής Αττικής, έτσι ώστε να προγραμματιστούν οι δράσεις ανάλογα με τις ανάγκες  
του κάθε σχολείου.

• Ομιλία από τους ψυχολόγους μας στο 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ραφήνας & 1ο Ημερήσιο  
Γενικό Λύκειο Ραφήνας, όπου συμμετείχαν συνολικά 50 εκπαιδευτικοί.

• Αξιολόγηση των αναγκών του Λυρείου Ιδρύματος, στο οποίο κάηκε το Δημοτικό σχολείο, αλλά  
και οι κοιτώνες των παιδιών και εφήβων που φιλοξενούνται.

• Ομιλία στο ΕΕΕΕΚ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΕΕΕΚ ΝΤΑΟΥ ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ και το ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
Π.Ν.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ (ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ) σχετικά με τη στήριξη των παιδιών μετά από απώλεια. 
Συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί.

Η παρέμβαση θα συνεχιστεί έως τα τέλη Ιουλίου 2019 με την διοργάνωση ομιλιών προς γονείς, μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς.

 



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Το τελευταίο τρίμηνο του 2018 έγιναν 8 παρεμβάσεις σε σχολεία που βίωσαν την απώλεια μαθητή 
τους. Από τις παρεμβάσεις αυτές επωφελήθηκαν 44 εκπαιδευτικοί και 40 γονείς.

ΟΜΑΔΕΣ

• Τον Σεπτέμβριο 2018 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 14 συντονιστών του προγράμματος family to 
family, που έχει σαν στόχο να δημιουργηθεί δίκτυο βοήθειας από οικογένειες που έχουν λάβει βο-
ήθεια από την Μέριμνα σε νέες οικογένειες που ζητούν βοήθεια. 

• Τον Δεκέμβριο 2018 ολοκληρώθηκαν δύο ομάδες, μία ομάδα παιδιών και μία ομάδα ενηλίκων. Οι 
ενήλικες και τα παιδιά που συμμετείχαν στις ομάδες είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν την πο-
ρεία του θρήνου τους και να μοιραστούν με την ομάδα τα συναισθήματά τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

• Στις 13/12/2018 μετά από πρόσκληση του ΚοΚεΨΥΠΕ Παλλήνης, ψυχολόγος της Μέριμνας συμμε-
τείχε σε ομιλία με τίτλο «Απώλεια και Πένθος σε Παιδιά και Εφήβους» στο σεμινάριο « Επιπτώσεις 
στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων από την έκθεσή τους σε φυσικές καταστροφές». Το σεμι-
νάριο οργανώθηκε για τη διεπιστημονική ομάδα του κέντρου, αλλά και για άλλους επιστήμονες 
ψυχικής υγείας των πυρόπληκτων περιοχών, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή επιστημονική οπτική στις 
παρεμβάσεις που γίνονται.

• Στις 14/12/2018 μετά από πρόσκληση 
του Γραφείου Αγωγής Υγείας Δ/ΝΣΗΣ 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας 
και Α’ Αθήνας, πραγματοποιήθηκε, από 
τους ψυχολόγους του Συμβουλευτικού 
Κέντρου, Ημερίδα στο 89ο Δημοτικό 
Σχολείο Αθηνών, με θέμα: «Απώλεια στη 
ζωή του παιδιού και ο ρόλος του εκπαι-
δευτικού» με σκοπό την κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών στη διαχείριση των μαθη-
τών που θρηνούν το θάνατο αγαπημένου 
τους προσώπου.

 



Γι’ ακόμη μια χρονιά η Μέριμνα, με επικεφαλής την Πρόεδρό της κυρία Παπαδάτου Δανάη, συνεργά-
ζεται με τη UNICEF και το Ε.Κ.Κ.Α. στο πλαίσιο προγραμμάτων επιμόρφωσης και εποπτείας εργαζομέ-
νων σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 
2018 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν δυο ομάδες επιμόρφωσης και εποπτείας συνολικής διάρκειας 
24 ωρών η καθεμία με τις ακόλουθες θεματικές: 

• «Αυτοτραυματισμός και Διαχείριση Συγκρούσεων και Βίας σε ασυνόδευτους ανήλικους  
πρόσφυγες και μετανάστες» &

• «Στηρίζοντας Ασυνόδευτους Εφήβους Πρόσφυγες: Προκλήσεις και Ευκαιρίες». 

Στόχοι του προγράμματος ήταν: η επιμόρφωση όσον αφορά τον αυτοτραυματισμό, τη διαχείριση 
της βίας και των συγκρούσεων, καθώς και τις ψυχικές επιπτώσεις που έχει η προσφυγιά στους ασυ-
νόδευτους εφήβους και τις βασικές αρχές για 
την στήριξή τους και η εποπτεία σε θέματα που 
απασχολούν τους εργαζομένους σχετικά με την 
υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων και την συ-
νεργασία τους με την ομάδα φροντίδας. 

Επιπλέον δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας 
με στόχο τη διαμόρφωση πληροφοριακού εντύ-
που με θέμα την ανάπτυξη καλών πρακτικών για 
την πρόληψη και τη διαχείριση του στρες των 
επαγγελματιών που εργάζονται σε πλαίσια φιλο-
ξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους πρόσφυγες. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έρ-
γου “From Loss to resilience capacity building 
for UAC accommodation personnel”.

ΣΚ Θεσσαλονίκης

Αυτή η χρονιά ήταν πλούσια σε συνεργασίες με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε ασυνόδευτους 
πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη χώρα μας, παρέχοντας εκπαίδευση και εποπτεία στους επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας και στους κοινωνικούς φροντιστές που εργάζονται στους φορείς αυτούς.

Η Μέριμνα σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ και χρηματοδότηση της UNICEF υλοποίησε το πρόγραμ-
μα «Στηρίζοντας Ασυνόδευτους Εφήβους Πρόσφυγες: Προκλήσεις και Ευκαιρίες». Στόχος του 
προγράμματος ήταν η επιμόρφωση και εποπτεία των επαγγελματιών που στηρίζουν τους ασυνόδευ-
τους έφηβους πρόσφυγες στις δομές φιλοξενίας. H εκπαίδευση αφορούσε σε θέματα λειτουργίας 
των δομών, τις ψυχικές επιπτώσεις που έχει η προσφυγιά στους ασυνόδευτους έφηβους καθώς και τις 
βασικές αρχές για τη στήριξή τους, καθώς βιώνουν πολλαπλές απώλειες. Επιπλέον, στο πλαίσιο του 
προγράμματος αναπτύχθηκαν «καλές πρακτικές» που αφορούν στη Διαχείριση Συγκρούσεων, Βίας και 
Αυτοτραυματισμών των Εφήβων.



Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα στη Θεσσα-
λονίκη περιλάμβανε 4 ομάδες επαγγελματιών 
(συνολικά 100 επαγγελματίες) που εργάζονται 
σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων εφήβων. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2018 και 
ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2018.

Το Νοέμβριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο δεύ-
τερος κύκλος κατάρτισης «Συμβουλευτική παι-
διών και οικογενειών στο πένθος» διάρκειας 
50 ωρών, στον οποίο συμμετείχαν 23 επαγ-
γελματίες από το χώρο της ψυχικής υγείας και  
εκπαίδευσης.

Τον Οκτώβριο ξεκίνησαν οι συναντήσεις της ομά-
δας γονέων που έχουν βιώσει απώλεια παιδιού, 
στην οποία συμμετέχουν 10 γονείς (9 μητέρες 
και 1 πατέρας). 

Επίσης τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε, μετά 
από πρόσκληση του Κέντρου Πρόληψης του 
ΟΚΑΝΑ του Νομού Δράμας, ημερίδα με εκπαι-
δευτικούς όλων των βαθμίδων με τίτλο «Απώλει-
ες και σχολική κοινότητα». 

Παράλληλα στο χρονικό διάστημα από τον Αύ-
γουστο έως και τον Δεκέμβριο του 2018, δεχτή-
καμε 25 νέα αιτήματα οικογενειών που βιώνουν 
απώλεια και παρείχαμε εποπτεία σε 4 επαγγελ-
ματίες ψυχικής υγείας. Εξυπηρετήσαμε, μέσω 
της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης, 8 οικογένει-
ες και 9 σχολεία από την περιφέρεια. 



Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι

Η διεπιστημονική ομάδα της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο σπίτι ξεκίνησε 
τη νέα «σχολική χρονιά» με αγάπη, αφοσίωση και διάθεση για νέες δημιουργικές στιγμές τόσο με τις 
οικογένειες όσο και με άλλους επαγγελματίες υγείας που δείχνουν ενδιαφέρον για την Ανακουφιστική 
Φροντίδα παιδιών και εφήβων. 

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, 21 παιδιά και οι οικογένειές τους έλαβαν και συνεχίζουν να λαμ-
βάνουν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, τόσο στον οικείο χώρο του σπιτιού τους, όσο και στο 
νοσοκομείο μέσω και συμβουλευτικής στους επαγγελματίες υγείας του εκάστοτε πλαισίου. Το ενδια-
φέρον από τους επαγγελματίες υγείας των παιδιατρικών νοσοκομείων για την παροχή ανακουφιστικής 
φροντίδας αυξάνεται συνεχώς και σε συνδυασμό με την ανακούφιση που εκφράζουν τα παιδιά και οι 
οικογένειές τους, αποτελεί για την ομάδα κινητήριο δύναμη για να συνεχίσει το έργο της.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 η Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο σπίτι υποδέχτηκε 
με χαρά την ψυχολόγο Βανέσσα Χατζηθανάση. Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2018 η ομάδα έκλεισε 
έναν πλούσιο κύκλο συνεργασίας με την αξιόλογη ψυχολόγο Βασιλική Καλλιάνη, κρατώντας για πάντα 
στην ιστορία της όλες τις στιγμές. Όλα τα μέλη της ομάδας, της εύχονται να συνεχίζει το έργο της 
με την ίδια αγάπη και αφοσίωση που έδειξε όλο αυτό το διάστημα στις οικογένειες της Υπηρεσίας και 
στους συναδέλφους της. 

Ομιλίες – Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Μαθήματα

Μέλη της διεπιστημονικής ομάδας συμμετείχαν με ομιλία στην εκπαίδευση φοιτητών (29/10/2018), 
στα πλαίσια του μαθήματος «Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα» του μεταπτυχιακού προγράμμα-
τος «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής φροντίδας χρονίων πασχόντων» 
των Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της 
Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο σπίτι. 

Εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας

Ξεκίνησε νέος κύκλος μαθημάτων για τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της Υπηρεσίας, που στό-
χο έχουν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι αρκετά 
πλούσιο με ενδιαφέροντα θέματα, που αφορούν τη φροντίδα και τη στήριξη των παιδιών και των 
οικογενειών τους. 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Παιδιατρική 
Ανακουφιστική Φροντίδα» (Α’ Κύκλος)

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 ξεκίνησε ο πρώ-
τος κύκλος επιμόρφωσης «Εισαγωγή στην Παιδιατρι-
κή Ανακουφιστική Φροντίδα». Συνολικά συμμετέχουν 
18 επαγγελματίες από το χώρο της υγείας και της 
παιδείας και το όλο πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2019. 



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

Τον Δεκέμβριο ολοκληρώνονται οι μηνιαίες συναντήσεις (μέσω skype) με τους συμμετέχοντες του 
προγράμματος Μετασχηματιστικής Ηγεσίας - Transformational Leadership Programme, που διοργα-
νώνει η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία» σε συνεργασία με τη Μέριμνα και το Εργαστή-
ριο Ανάπτυξης και Βελτίωσης Συστημάτων Νοσηλευτικής Φροντίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τον 2ο 
εκπαιδευτικό κύκλο, που θα πραγματοποιηθεί στις 14-18 Ιανουαρίου 2019 και με την πραγματοποίηση 
αυτού θα ολοκληρωθεί και το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου ήταν η Παγκόσμια 
Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας. Το φετινό 
μήνυμα του Worldwide Hospice Palliative Care 
Alliance (WHPCA) ήταν “Because I Matter” και 
κάλεσε όλα τα παιδιά με μια απειλητική για τη 
ζωή ασθένεια και τις οικογένειες τους να συνη-
γορήσουν υπέρ του Δικαιώματός τους για πρό-
σβαση σε υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας!

 
Έτσι και εμείς φέτος δώσαμε το λόγο στα παιδιά 
και τις οικογένειες που φροντίζουμε στην, πρώτη 
και μοναδική στην Ελλάδα, Υπηρεσία Παιδιατρικής 
Ανακουφιστικής Φροντίδας στο σπίτι, όπου αντα-
ποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.

 

 



Δράσεις των εθελοντών της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο σπίτι

Η μικρή ομάδα εθελοντών συνεχίζει τις δράσεις της για τη στήριξη της ομάδας της Υπηρεσίας Παιδια-
τρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι και των οικογενειών που φροντίζει. 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι εθελοντές μας έδωσαν στα αδελφάκια των παιδιών που φρο-
ντίζει η Υπηρεσία, σχολικά είδη, ανάλογα με την ηλικία τους.

Με αφορμή τα Χριστούγεννα ετοίμασαν πανέμορφες εκπλήξεις (στολίδια, ευχετήριες κάρτες και λι-
χουδιές) για τα παιδιά και τις οικογένειές τους!!! 

Δράσεις που μας συγκίνησαν

• Η AbbVieRunningTeam της βιοφαρμακευτικής 
εταιρείας AbbVie για μια ακόμη χρονιά στήριξε τη 
Μέριμνα, τρέχοντας στον 36ο Κλασικό Μαραθώ-
νιο της Αθήνας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς!

• Ευχαριστούμε επίσης τους διοργανωτές του 
Street Food and Tunes για τη διοργάνωση κυρια-
κάτικου brunch, εμπνευσμένο από γεύσεις της 
Μεσογείου και της Ανατολής στην καρδιά της 
Αθήνας με πρωταγωνιστή το Μακεδονικό Ταχίνι! 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 
Νοεμβρίου, στην κλειστή, χειμωνιάτικη ταράτσα 
του bios, με νόστιμα φαγητά, feel good μουσικές από τους παραγωγούς του Pepper 96.6, και δημι-
ουργικό παιχνίδι μαγειρικής για τους μικρούς μας φίλους με τη food blogger Funky Cook. Τα έσοδα 
από το φαγητό διατέθηκαν για τους σκοπούς της Μέριμνας!

• Η εταιρεία DIGEA στο πλαίσιο των ενεργειών 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματο-
ποιεί, οργάνωσε εκδήλωση σε χώρο του πολυ-
κινηματογράφου «ODEON ESCAPE», όπου τα 
παιδιά παρακολούθησαν κινηματογραφική ταινία. 
Στη συνέχεια τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εξε-
ρευνήσουν τις ειδικά διαμορφωμένες «γωνιές» 
και να απολαύσουν γευστικά εδέσματα. Ευχαρι-
στούμε πολύ για την υπέροχη εκδήλωση και τις 
όμορφες στιγμές που προσέφερε στα παιδιά της 
Μέριμνας και τους γονείς που τα συνόδευσαν... 
πέρασαν όλοι υπέροχα!

• Το σχολείο «Campion School» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσέφερε στα παιδιά της Μέρι-
μνας δωρεάν εισιτήρια για παιδική θεατρική παράσταση. Φέτος επιλέχθηκε το έργο «Τρελαντώ-
νης», που απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι… Ευχαριστούμε θερμά για την υπέροχη πρωτοβουλία 
τους, τα παιδιά του σχολείου και την καθηγήτριά τους.



Φίλοι της Μέριμνας - Αθήνα

• Ημερήσια Εκδρομή στο Ναύπλιο

Στις 10 Οκτωβρίου οι Φίλοι της Μέριμνας πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο. Η εκ-
δρομή μας ξεκίνησε με την περιήγηση στην Παλαιά Πόλη και την επίσκεψή μας στο Πελοποννησιακό 
Λαογραφικό Ίδρυμα. Τέλος είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την αναδρομική έκθεση του Γιάννη 
Τσεκλένη και να απολαύσουμε το φαγητό μας στον ιδιαίτερα φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου «Φουγάρο». 

 

• Bazaar Φίλων της Μέριμνας  
24-25-26 Νοεμβρίου 2017

Με μεγάλη επιτυχία οι Φίλοι της Μέριμνας Αθή-
νας διοργάνωσαν το 15ο Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar στο Ζάππειο Μέγαρο. Πλήθος φίλων, μι-
κρών και μεγάλων, που όλα αυτά τα χρόνια μας 
επισκέπτονται, αλλά και καινούργιοι, έκαναν τις 
αγορές τους στηρίζοντας το έργο της Μέριμνας. 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εκδήλωσης 
έπαιξε και η συμ-
μετοχή των εθελο-
ντών των Φίλων της 
Μέριμνας και της 
Μέριμνας. Τους ευ-
χαριστούμε όλους 
και ευχόμαστε μέσα 
από την καρδιά μας 
να χαρούμε μαζί 
του χρόνου το 16ο 
Χριστουγεννιάτικο 
Βazaar μας. 



• Ομιλία της Ιστορικού κας Ευθυμίου

Στις 3/12, στο Μουσείο Μπενάκη, η κα Μαρία Ευθυμίου, Αναπλ.Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, προσέφερε στους Φίλους της Μέριμνας ένα ξεχωριστό μάθημα 
ιστορίας. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι’ αυτή τη μοναδική εμπειρία και ευχαριστούμε, επίσης, όλους 
όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και ενίσχυσαν έτσι τους σκοπούς και το έργο της Μέριμνας. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε μέσα απ’ την καρδιά μας όλους τους εθελοντές μας, παλιούς και νέ-
ους, που ακούραστα συμμετέχουν σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Η στήριξή τους αποτελεί για μας μια 
πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια.

Τέλος ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στηρίζετε με την παρουσία σας και την προσφορά σας, σε 
κάθε μας εκδήλωση. 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ EPONYMO 

ATTRATIVO

MARK SHOES

COCA COLA 3E

AEGEAN

AMAZONES HOTEL

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΑ - ΚΙΚΙΖΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

MANETTI

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON

ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ 

ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟ 

ΕΡΑΤΩ ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΒΕΕ

MOTOR OIL

HELLENICA

THE BAKERS

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛΥΚΑΛΑ 

ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CARPO 

ATTRATIVO

TOI & MOI 

ΛΙΑΝΑ ΚΑΜΠΑ

88ο & 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ 

PUBLIC

ΕΚΔΟΣΕΙΑ ΙΚΑΡΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΣΣΥΛΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΥΓΑΡΟ

LES CONNAISSEURS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ COLORI

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ MANDALUN

ΝΙΚΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPERAS

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

CHRYSSALIS SPA

Δ.Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΠΛΑΤΥΡΑΧΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ZERTEO

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ OCCHI

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ANNA.COM

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ COSMOPTICA

ΕΤΑΙΡΕΙΑ TONY’S

ΕΤΑΙΡΕΙΑ STIXIS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOOT

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

HEALTH STUDIO

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΒΑΡΣΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΕΣΤΙΑΤΡΟΡΙΟ YELLOW

NOVA FERRIES

ΕΤΑΙΡΕΙΑ STIXIS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΠΟΛΙΣ

PYRNA

TITKO ATHENS
 

Ευχαριστούμε τους δωρητές:



Φίλοι της Μέριμνας - Θεσσαλονίκη

Το τετράμηνο που μας πέρασε ήταν δημιουργικό για τους Φίλους της Μέριμνας Θεσσαλονίκης. Αρχικά 
στις 25 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση των μελών του σωματείου 
μας. Μια συνάντηση με σχέδια και ιδέες από ανθρώπους που πιστεύουν, που αγωνιούν, που ενδιαφέ-
ρονται, που “μεριμνούν”, ώστε κάθε παιδί να έχει τη στήριξη που δικαιούται όταν τη χρειάζεται. 

Το τριήμερο 2-4 Νοεμβρίου συμμετείχαμε με πολυπληθή ομάδα στον υπερμαραθώνιο 50 ωρών «Τρέξε 
Χωρίς Τερματισμό» που διεξήχθη στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Μια γιορτή συμμετοχής, αθλητικού 
πνεύματος, προσφοράς και ανιδιοτέλειας για τον καθένα ξεχωριστά και όλη την οικογένεια. 

 

Στις 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής. 
Διευθύντρια: Αριάν Κότση, Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Λήδα Τριγλιανού, Γραμματέας: Βάσω Κουκαρ-
γιώτου, Οικονομικός Υπεύθυνος: Βασιλική Ιντζίδου, Μέλη: Θόδωρος Τσελεπής, Κωνσταντίνος Πουλιά-
δης, Σοφία Ναστούλα, Αναπληρωματικά Μέλη: Άντα Χατζηκοσμά- Γραβάνη, Πέννυ Γεωργιάδου

Ευχαριστούμε τα απερχόμενα μέλη: Έλενα Γούση-Διευθύντρια, Κατερίνα Μπρόζου-Αν. Διευθύντρια, 
Χριστίνα Τσότσου-Οικονομικός Υπεύθυνος, Μάρω Μπαλτά, Βασιλική Καραγιάννη, Θεοδώρα Καυκιά, 
Φωτεινή Χατζηευστρατίου, Δόμνα Χανουμίδου για την ουσιαστική συμβολή τους στη διάδοση του έρ-
γου της Μέριμνας, τη στήριξη του Συμβουλευτικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και την παρακαταθήκη 
που αφήνουν στο παράρτημα του σωματείου και στα μέλη του. Ευχόμαστε στη νέα Διοικούσα Επιτροπή 
καλή και δημιουργική θητεία.



Την 30η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πιο ζεστή, παραμυθένια και μαγική Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
για τα παιδιά στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki. Ήταν εμπνευσμένη από το πνεύμα των Χρι-
στουγέννων, με δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά, διαδραστική παράσταση, λιχουδιές για μικρούς 
και μεγάλους, δώρα από τον Άγιο Βασίλη και χριστουγεννιάτικο photo booth!

Τέλος, στις 15 Δεκεμβρίου, συμμετείχαμε για 7η συνεχόμενη χρονιά στο φιλανθρωπικό bazaar των 
Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.



Ευχαριστίες:

Θεσσαλονίκη

Arivia ΑΕΒΕ, Κτήμα Γεροβασιλείου, Hyatt Regency Thessaloniki, Fons Peritiae, θα πει πηγή εμπειρί-
ας, Femme Fatale, DER Touristik Hotels & Investments GmbH, Pitsas Camp – Παιδική Κατασκήνω-
ση, Athos Hellas, Camelot Μακεδονικά Ζαχαρώδη, Ανεμοσκορπίσματα, Music SP, Arte di Tr3 Studio, 
Simple Crafts, Books & Toys, Γραμματοχυμός Art & Design, Νους & Γνώση, Λυρικός Μικρός Πλανή-
της, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, City Portal, Πυγολαμπίδες στο Κλουβί, Εκπαιδευτή-
ρια Μαντουλίδη, GRAND HOTEL PALACE, Klimatechniki, Access Fashion, Dr. Αικατερίνη Γ. Μπρόζου, 
Vasso Tatsika Salika, Elli Maria Grigoriadou, Kalfidis personal & precious / Kosmio, Γιολάντα Πεπέ, 
Χριστίνα Γιαννοπούλου, Zoniou perfume creators, Let’s Dance Σχολές Χορού και Θεάτρου, Μαρία Εμ-
μανουήλ Αρταβάνη, Ιχθύς Ομάδα Κολύμβησης, The Winehouse, Medi Anaplasis, Uchu wellness, Anima 
Studio Yoga Pilates Dance, Calzedonia, INTIMISSIMI, Pet City, ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, Babyecodesign, 
ΠΡΕΠΟΝ, Brothers in Law Burgers Thessaloniki, Pepi Beza Boutique Baking, Excellence by Christine, 
Christina Mentali, εθελοντές από το τμήμα Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τ.E.I.Θ, εθελοντές από το 
Anatolia College, εθελοντές από τη Σχολή Στελεχών ΧΑΝΘ και όλα τα μέλη και εθελοντές του σωματεί-
ου για τη συνεχή προσφορά και στήριξη!

Αθήνα

• Σωματεία: «Οι Φίλοι της Μέριμνας» Αθήνας & Θεσσαλονίκης, «Μαζί για το Παιδί»

• Χορηγοί: OTE, Unicef, Coca Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ, Ίδρυμα Στέφανου Κολλάκη

• Υποστηρικτές: Ίδρυμα Λεβέντη, The Suliman S. Olayan Foundation, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και 
Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε., Public, AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε., Novartis, 
Attica Bank, το κο Κόλλια Χρήστο και τη θεατρική ομάδα «Κάλλιο αργά παρά αργότερα», Chipita, 
Edenred, ΜΕΓΑ Α.Ε., μη-κερδοσκοπική εταιρεία «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», Παπαστράτος-Philip Morris 
International AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ Ελλάς Ε.Π.Ε., ADAPTIT S.A.

• Δωρητές: Σοκολατοβιομηχανία «ΙΟΝ», Μπισκότα Παπαδοπούλου, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ, Κα-
ραμολέγκος, SHELL-CORAL-MOTOR OIL, Hotel Belle Helene, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ(ΧΑΛΑΝΔΡΙ)-Καραμο-
λέγκος, Φαρμακείο Πάνου Ρεντίφη

• Σύλλογοι: «Φίλοι του παιδιού»

• Σχολές: Εκπαιδευτικός Όμιλος «Νίκος Αμάραντος»

• Εκπαιδευτήρια: Σχολείο “Campion”, Σχολή Μωραϊτη

• Εταιρείες: Ελληνικά Πετρέλαια, Digea, Super Market Σκλαβενίτης, Max Stores 

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, για μια ακόμη φορά, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για την εμπιστοσύνη του στις δράσεις μας. 



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 


