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Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι στη Μέριμνα 

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά…
Με Υγεία, Αγάπη και Ελπίδα!!!



Συμβουλευτικά Κέντρα Στήριξης στο Πένθος 

Σ.Κ. ΑΘΗΝΑΣ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Αθήνας το δεύτερο τρίμηνο του 2019 δέχτηκε 110 νέα αιτήματα από 
οικογένειες που επιθυμούσαν στήριξη και 11 νέα αιτήματα από σχολεία που βρίσκονταν αντιμέτωπα 
με την απώλεια. 

ΟΜΑΔΕΣ

Τον Οκτώβριο του 2019 ξεκίνησε ομάδα 11 ενηλίκων που έχουν χάσει τον σύντροφό 
τους και έχουν παιδιά έως 18 ετών. Στην ομάδα μοιράστηκαν εμπειρίες τους σε σχέση 
με τον γονικό τους ρόλο και επεξεργαστήκαν τα συναισθήματα που διεγείρει η απώ-
λεια . Η ομάδα θα ολοκληρώσει τις συναντήσεις της τον Δεκέμβριο του 2019.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τον Σεπτέμβριο 2019 ξεκίνησε κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο Συμβουλευτικό 
Κέντρο της Αθήνας με τίτλο «Απώλειες στη Ζωή Παιδιών, Οικογενειών και Κοινο-
τήτων: Ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση».

Ο κύκλος αυτός θα περιλαμβάνει διήμερα σεμινάρια σε διαφορετικές θεματικές, 
δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν κάποιες ή 
όλες τις θεματικές ενότητες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. 

Στόχος του κύκλου των 10 επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση των συμ-
μετεχόντων στις θεωρίες που αφορούν στο θρήνο παιδιών και ενηλίκων, καθώς και 
η απόκτηση γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων για την εποικοδομητική παροχή συμ-
βουλευτικής σε συνθήκες φυσιολογικού θρήνου παιδιών, εφήβων, οικογενειών και 
σχολικών κοινοτήτων και για την ψυχολογική στήριξη και θεραπεία σε καταστάσεις 
περιπλοκών πένθους.

Έχουν πραγματοποιηθεί δύο προαπαιτούμενα για την παρακολού-
θηση των υπολοίπων σεμιναρίων 14 ωρών με τίτλο «Ψυχολογική 
στήριξη παιδιού και οικογένειας που θρηνεί την απώλεια αγαπημέ-
νου προσώπου».  Ακολούθησαν σεμινάρια 10 ωρών με τίτλους:

• «Αιφνίδιος και τραυματικός θάνατος: 
Ψυχικό τραύμα και πένθος παιδιών και οικογενειών»

• «Ψυχολογική στήριξη παιδιού και οικογένειας μετά 
από αυτοκτονία»

• «Ψυχολογική στήριξη παιδιού όταν ο γονιός πάσχει από  
μία απειλητική για τη ζωή ασθένεια»

Ο εκπαιδευτικός κύκλος θα συνεχιστεί μέχρι τον Απρίλιο 2020.



Σ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης στο Πένθος της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Training and Supervision of front line professionals in emergency 
hotels for UAC», πραγματοποίησε μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θεματικές 
«Διαχείριση Εργασιακού Στρες» και «Αυτοτραυματισμοί». Πρόκειται για ένα πρόγραμ-
μα επιμόρφωσης των επαγγελματιών που εργάζονται σε δομές φιλοξενίας με ασυνό-
δευτους πρόσφυγες πάνω στην διαχείριση τόσο του εργασιακού τους στρες, όσο και 
των περιστατικών αυτοτραυματισμού των ανήλικων προσφύγων. Απώτερος σκοπός 
του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο ερ-
γασιακό τους περιβάλλον, με βελτιωμένες δεξιότητες στην υποστήριξη των παιδιών. 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 
2019.

Συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα 
«Clinical Supervision of front line professionals 
in emergency hotels for UAC» με χρηματοδότη-
ση της UNICEF, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 
2019. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κλινικής 
εποπτείας για τους επαγγελματίες που εργάζο-
νται σε ξενοδοχεία με ασυνόδευτους ανήλικους 
πρόσφυγες.



Τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος κατάρτισης «Στήριξη και Συμβουλευτική Πέν-
θους για Παιδιά, Εφήβους και Οικογένειες που Θρηνούν» διάρκειας 50 ωρών, στον οποίο 
συμμετέχουν 24 επαγγελματίες από το χώρο της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης και 
θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2020.

Επίσης τον ίδιο μήνα ξεκίνησαν οι συναντήσεις της ομάδας γονέων που έχουν βιώσει 
απώλεια παιδιού, στην οποία συμμετέχουν 10 γονείς και θα ολοκληρωθούν μέσα στο 
Δεκέμβριο.

Παράλληλα υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης με θέμα την απώλεια και 
τη σοβαρή αρρώστια:

• Στις 3 Οκτωβρίου μετά από πρόσκληση από 
το Άλμα Ζωής, πραγματοποιήθηκε Διημερίδα 
στο ευρύ κοινό, στην οποία συμμετείχαμε με 
θέμα «Συζητώντας με μια μητέρα που νοσεί».

• Στις 25 Νοεμβρίου διοργανώθηκε ημερίδα 
με εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, στο 3ο Νηπιαγωγείο Ραιδεστού, με 
θέμα «Η στήριξη του μαθητή που θρηνεί».

Τέλος το Συμβουλευτικό Κέντρο της Θεσσαλονί-
κης το τελευταίο πεντάμηνο, από τον Αύγουστο 
έως και τον Δεκέμβριο του 2019, δέχτηκε 32 νέα 
αιτήματα οικογενειών και παρείχε συμβουλευτι-
κή μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης σε 
6 οικογένειες και 9 σχολεία.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας

H Παγκόσμια Ένωση Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας (World 
Hospice Palliative Care Alliance-WHPCA) έχει θεσμοθετήσει τα τε-
λευταία χρόνια την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας, 
κάθε δεύτερο Σάββατο του Οκτώβρη, που φέτος γιορτάστηκε στις 
12 Οκτώβρη 2019.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακουφιστικής Φρο-
ντίδας ήταν «Η Φροντίδα μου, Δικαίωμά μου», αναδεικνύοντας 
τη σημασία παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ένα Ανθρώπι-
νο Δικαίωμα που αξίζει να διεκδικήσουμε για τους ασθενείς μας, 
τους φροντιστές τους, για εμάς και για τους αγαπημένους μας. 

Η Μέριμνα υποστηρίζει σαφώς αυτό το Δικαίωμα και στην προσπά-
θεια να κινητοποιήσει όσους περισσότερους μπορούσε, την εβδο-
μάδα 7-12 Οκτωβρίου 2019, δημοσίευσε μια σειρά από άρθρα 
σχετικά με θέματα που άπτονται της  Ανακουφιστικής Φροντίδας 
(άρθρα αφιερωμένα στους γονείς, στα αδέρφια, στους παππούδες 
και γιαγιάδες και  στο άρρωστο παιδί). 

Το λογότυπο της Ημέρας αποτελεί μέρος της καμπάνιας που δι-
εξήγαγε η Παγκόσμια Ένωση Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντί-
δας και μετέφρασε για τους σκοπούς της Ημέρας η Ελληνική Εται-
ρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων (www.
ppc.org.gr).



Συμμετοχή με ομιλίες και διαλέξεις

Μέλη της διεπιστημονικής ομάδας συνέβαλλαν με διάφορες ομιλίες και διαλέξεις που αφορούν στην 
Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (όπως τη λειτουργία της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας, θέματα διαχείρισης συμπτωμάτων, περιγεννητική ανακουφιστική φροντίδα) στην ευ-
αισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών από το χώρο της υγείας και της παιδείας, στα πλαίσια 
του μαθήματος «Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ορ-
γάνωση και διαχείριση ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων», του ΕΚΠΑ.  

Εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος μαθημάτων για τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας της Υπηρεσίας, που στόχο 
έχουν τη βελτίωση των γνώσεων του προσωπικού, έτσι ώστε να παρέχουν ακόμη πιο ποιοτική φροντίδα. 
Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι και φέτος αρκετά πλούσιο με ενδιαφέροντα θέματα. 

Οι Εθελοντές μας

Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα εθελοντών της Υπηρεσίας μας που είναι ενεργή μια ολόκληρη χρονιά 
με διάφορες δράσεις και εορταστικές αφορμές,  προετοιμάζοντας δώρα για κάθε οικογένεια ξεχωριστά, 
με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη.



ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

• Στις 17 Δεκεμβρίου τα παιδιά που φροντίζει η 
Μέριμνα στις δύο Υπηρεσίες της στην Αθήνα, 
παρακολούθησαν δωρεάν τις θεατρικές παρα-
στάσεις «Μορμόλης» στο «Σύγχρονο Θέατρο» 
και «Το Δέντρο που αγαπούσε στην Παιδική 
Σκηνή της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το «Τρένο 
στο Ρουφ»,  που μας προσέφεραν το σχολείο 
“Campion” και η ηθοποιός Τατιάνα Λύγαρη 
αντίστοιχα. Τους ευχαριστούμε θερμά!

• Στις 13 Οκτωβρίου τρέξαμε σε ζευγάρια 
στο RUN TOGETHER 2019, που διοργανώ-
θηκε από την INTERSPORT & τη SAUCONY, 
με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων σε 
έναν διασκεδαστικό αγώνα δρόμου, που 
φέτος στήριξε το έργο της «Μέριμνας». 
Ταυτόχρονα προβάλαμε το φετινό μήνυμα 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακουφιστικής 
Φροντίδας (Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019): 
“Η Φροντίδα μου είναι Δικαίωμά μου – My 
care, My right”. 

• Στις 15 Νοεμβρίου επισκέφτηκαν τα γραφεία 
της Μέριμνας εκπρόσωποι των Legends2004, 
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
Champions for Life και του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος, που οργάνωσαν και συνέβαλαν 
στην πραγματοποίηση σειράς εκδηλώσεων, 
με αποκορύφωμα την αναβίωση του τελικού 
αγώνα ποδοσφαίρου Euro 2004, μεταξύ Ελ-
λάδας και Πορτογαλίας, στο γήπεδο της Ρι-
ζούπολης τον Ιούλιο του 2019. Σκοπός τους 
ήταν η προβολή και η οικονομική ενίσχυση 
του έργου της Μέριμνας. Μας δόθηκε η ευ-
καιρία να τους παρουσιάσουμε το έργο μας, 
να συνομιλήσουμε μαζί τους και να τους ευ-
χαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας!!!



• Σταθερά δίπλα μας για τρί-
τη συνεχή χρονιά, η Abbvie 
Running Team συμμετείχε 
στον 37ο Κλασσικό Μα-
ραθώνιο της Αθήνας, τρέ-
χοντας για τη «Μέριμνα». 
Ήταν μια αξιοθαύμαστη 
προσπάθεια, που αξίζει τον 
έπαινο αλλά και τις θερμές 
ευχαριστίες μας!

• Στην ψηφοφορία της Global Sustain για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για το έτος 2020, η Μέ-
ριμνα ήρθε πρώτη στην προτίμηση του κόσμου με το « Πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης σχολικών 
κοινοτήτων που βιώνουν απώλεια». Ευχαριστούμε πολύ όσους μας ψήφισαν!

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΑΘΗΝΑ

• Στις  11 με 13 Οκτωβρίου πραγματοποιή-
θηκε το 9ο Garage Sale των Φίλων της Μέρι-
μνας,  στην οδό Λάρνακος  6 στο Ν. Ηράκλειο. 
Αντικείμενα, έπιπλα, είδη σπιτιού, υφάσματα, 
χαλιά κ.α, περίμεναν τους επισκέπτες μας που 
έκαναν τις φθινοπωρινές αγορές τους. 

• Στις  29 Οκτωβρίου οι Φίλοι της Μέριμνας  
οργάνωσαν μία ξενάγηση στους εσωτερικούς 
χώρους του Προεδρικού Μεγάρου.  Στη συνέ-
χεια επισκέφτηκαν τη Βουλή των Ελλήνων. Εί-
χαν έτσι την ευκαιρία να δουν την αίθουσα της 
Ολομέλειας και να θαυμάσουν  την υπέροχη 
έκθεση που φιλοξενεί, αφιερωμένη στο Ρήγα 
Φερραίο. Το μεσημέρι Μέλη και Φίλοι του σω-
ματείου γευματίσαμε στη Λέσχη Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων. 



• Στις 24 Νοεμβρίου, με ξεναγό τον Πρόεδρο 
των Φίλων Κτήματος Τατοΐου, κ. Βασίλη Κου-
τσαβλή,  πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο 
Κτήμα Τατοΐου. Περπατήσαμε  στους εξωτερι-
κούς χώρους των παλαιών ανακτόρων και των 
βοηθητικών κτιρίων και ακούσαμε την ιστορία 
του κτήματος.

• Στις 6 με 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
το 16ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar των Φίλων 
της Μέριμνας στο Ζάππειο Μέγαρο. Σε ένα 
ιδιαίτερο, εορταστικό κλίμα ο Αϊ-Βασίλης με τα 
ξωτικά του υποδέχτηκαν μικρούς,  μεγάλους, 
παλαιούς αλλά και πολύ καινούργιους μας 
επισκέπτες. 

Ευχαριστούμε την Altamira Events για το Χριστου-
γεννιάτικο χωριό που έστησε για τους Φίλους της 
Μέριμνας και το συγκρότημα Dusky Blue που 
έπαιξε την Κυριακή για μας.

Η φετινή χρονιά των Φίλων της Μέριμνας έκλεισε 
με μια ομιλία, με τον συγγραφέα του best seller 
βιβλίου «Το Δώρο» κ. Στέφανο Ξενάκη, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Public Συντάγματος στις 16 Δε-
κεμβρίου.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας στήριξαν με την 
παρουσία τους στις εκδηλώσεις μας και όλους 
τους εθελοντές που βρίσκονται κοντά μας, καθώς 
η πολύτιμη βοήθειά  τους αποτελεί έναν πολύ ση-
μαντικό παράγοντα στην επιτυχία των δράσεών 
μας.



Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς- υποστηρικτές μας, που με την προσφορά τους 
γίνονται αρωγοί στο έργο μας.

Aegean

Alec Coiffure 

Altamira Events 

Attrativo 

Carpo 

COCA COLA 3E 

Draculi Coffee 

Finezza Home 

Hellenica Cosmetis 

Intermed 

Manetti AE 

Mark Shoes 

Mytel.gr 

Petros Beauty Salon 

Photoagora 

Public 

Ritch Βριλήσσια 

Saronic Ferries 

Serendipity  

Simon Art 

SolidHavas 

Toi & Moi 

Triton Ferries 

Αννα Μαρία Μαζαράκη 

Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία 
Βάρσος 

Βασιλείου Αλεξάνδρα 

Βενέτης 

Βιβλιοπωλείο Ο Χάρτης 

Δ.& Ι. Δαμκαλίδης ΑΕ 

Δειπνοσοφιστήριο 

Ελγέκα 

Ερατώ Μπουκογιάννη 

Εστιατόριο Σπύρος - Βασίλης 

Εταιρεία Γιώτης 

Εταιρεία Σκλαβενίτη 

Ευριπίδης Βιβλιοπωλείο 

Θέατρο Αθηνών 

Θέατρο Ακροπόλ 

Θέατρο Αλίκη 

Θέατρο Αποθήκη 

Θέατρο Βεάκη 

Θέατρο Βέμπο 

Θέατρο Εμπορικό 

Θέατρο Ζήνα 

Θέατρο Μικρό Παλλάς 

Θέατρο Προσκήνιο 

Θέατρο Χορν 

Κατάστημα Αρώνη 

Κοκοφοίνικας  

Κομμωτήριο Anna.Com 

Κομμωτήριο Best Hair 

Κομμωτήριο Hermes 

Κομμωτήριο Πέτρος  

Κοσμήματα «Λένα» 

Μεγαλιού Γιόλα 

Μέλισσα Κίκιζας 

Μήτσης Hotel 

Μύλοι Αγίου Γεωργίου 

Ξενοδοχείο Aldemar Resort 

Ξενοδοχείο Esperas 

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια 

Οινοποιία Καραμήτσος 

Οινοποιία Πολυκαλάς 

Πιπερόριζα 

Τσαρουχά Δήμητρα 

Φαρμακείο Κωτσογιάννη 

Χαρτόπολις 

Τα σχολεία: 
Εκπαιδευτήρια Σχολή Σταυρά-
κη-34ο & 88ο Δημοτικά Σχο-
λεία Γαλατσίου 

Την Ethelon για τους εθελοντές 
που μας διέθεσε 

Τις εταιρείες επικοινωνίας 

SolidHavas 

Pepper 

Pin  

Σχολές  Ν.Αμαράντου



ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 25 Σεπτεμβρίου, μέλη και εθελοντές των Φίλων Μέριμνας Θεσσαλονίκης, συνευρεθήκαμε στον 
υπέροχο κήπο ενός φιλόξενου σπιτιού. Χαρούμενοι, μιλήσαμε πίνοντας το κρασάκι μας, ενημερωθή-
καμε πάνω στα θέματα μας, ανταλλάξαμε ιδέες και προτάσεις, δεχτήκαμε νέα μέλη, ανανεώσαμε τη 
συνδρομή μας και τα όσα μας συνδέουν.

Στις 6 Οκτωβρίου πραγματο-
ποιήθηκε το 2ο ΠΙΚ ΝΙΚ των 
Φίλων της Μέριμνας Θεσ-
σαλονίκης. Σε μια έκταση 18 
στρεμμάτων, όπου στεγάζεται 
το ιππικό κέντρο Μακεδονίας, 
παιδιά όλων των ηλικιών, μαζί 
με τους γονείς και τους φί-
λους τους είχαν την ευκαιρία 
να κάνουν βόλτα με τα άλογα, 
να απολαύσουν τη φύση και να 
πάρουν μέρος σε πρωτότυπα 
υπαίθρια παιχνίδια και σε καλ-
λιτεχνικά δημιουργικά εργα-
στήρια.



Στις 20 Οκτωβρίου, με το χαμόγελο και με τη 
φλόγα της προσφοράς στην καρδιά, συμμετείχα-
με μαζί με τους φίλους μας, σαν μια μεγάλη πα-
ρέα, στον νυχτερινό ημι-μαραθώνιο, στο δρόμο 
των 5.000 μέτρων.



Την 1 Δεκεμβρίου κάναμε το 
Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ μας. 
Οι χορωδίες των εκπαιδευτη-
ρίων Μαντουλίδη χάιδεψαν τα 
αυτιά των μεγάλων. Με τα κόλ-
πα του μάγου μας χόρτασαν τα 
ματάκια των παιδιών. Τα εκπαι-
δευτικά παιχνίδια Learning tube 
και το face painting προσέλκυ-
σαν μικρούς και μεγάλους. Το 
Αναγνωστήριο απασχόλησε τα 
πιο μικρά της παρέας μας και 
οι fraules 22 έδωσαν και πήραν 
αγκαλιές από μικρούς και με-
γάλους. Γλυκιά και χαρούμενη 
γιορτή για όλους μας.

Στις 14 Δεκεμβρίου συμμετείχαμε ενεργά, για 
ακόμη μια χρονιά, στο Χριστουγεννιάτικο φι-
λανθρωπικό Bazaar των Εκπαιδευτηρίων Μα-
ντουλίδη, που στηρίζουν έμπρακτα τους Φίλους 
Μέριμνας Θεσσαλονίκης και το Συμβουλευτικό 
Κέντρο της Μέριμνας στην πόλη μας.

Ευχαριστούμε ολόψυχα τους χορηγούς μας, τα 
μέλη μας, τους εθελοντές και τους φίλους μας! 
Ευχαριστούμε ολόψυχα όλους εσάς που αγκα-
λιάζετε τις εκδηλώσεις μας, οι οποίες στηρίζουν 
το  Συμβουλευτικό κέντρο της Μέριμνας στην 
Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε κάθε παιδί να έχει τη 
φροντίδα που δικαιούται όταν τη χρειάζεται!!!



Η Μέριμνα ευχαριστεί :

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

• Χορηγοί: OTE, Unicef, Coca Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ, Ίδρυμα Στέφανου Κολλάκη, 
Ίδρυμα   Λεβέντη, The Suliman S. Olayan Foundation, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και 
Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Champions for Life-Legends 2004

• Υποστηρικτές: ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε., Public, AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε., SHELL 
CORAL, ΜΕΓΑ Α.Ε., μη-κερδοσκοπική εταιρεία «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ»

• Δωρητές: Σοκολατοβιομηχανία «ΙΟΝ», Μπισκότα Παπαδοπούλου, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ 
ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ,  SHELL-CORAL-MOTOR OIL, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ(ΧΑΛΑΝΔΡΙ)-Καραμο-
λέγκος, ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, την Αμαξοστοιχία-Θέατρο «Το Τρένο στο 
Ρουφ» της κας Λύγαρη.

• Σύλλογοι: «Φίλοι του παιδιού»

• Σχολές: Εκπαιδευτικός Όμιλος «Νίκος Αμάραντος»

• Εκπαιδευτήρια: Σχολείο “Campion”, Σχολή Μωραϊτη

• Εταιρείες: Ελληνικά Πετρέλαια, Digea, Super Market Σκλαβενίτης, Max Stores, Δε-
σμός, Global Sustain, LR Health & Beauty Systems ΜΕΠΕ, Fresh Line

& το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εμπιστοσύνη του στις 
δράσεις μας.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τα νιόπαντρα ζευγάρια που με αφορμή το ξεκίνημα της 
κοινής τους ζωής, προτίμησαν αντί δώρων να προσφέρουν στο έργο της Μέριμνας.

Επίσης, τους γονείς που βάφτισαν τα παιδιά τους και προτίμησαν, αντί δώρων, να 
στηρίξουν τα παιδιά της Μέριμνας.



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

www.merimna.org.gr/stirixte-mas

Στηρίξτε 
τη Μέριμνα

Προσφέροντας στη Μέριμνα 5€ 
μπαίνετε σε κλήρωση για να κερδίσετε:

1. Μία από τις 28 διαμονές σε ξενοδοχεία 
5 αστέρων, spa & θέρετρα, σε όμορφους 
προορισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

2. Μία από τις έξι επώνυμες βαλίτσες  
για το ταξίδι σας.

Μη χάσετε 
μια μοναδική ευκαιρία!


