
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ 
Ευαγές Ίδρυμα Έργων Κοινής Ωφελείας ‘Ο Καλός Σαμαρείτης’  

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η χρονιά 2021-2022 λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης 
Οικογένειας & Παιδιού του Ευαγούς Ιδρύματος Έργων Κοινής Ωφελείας ‘Ο Καλός Σαμαρείτης’. 
Τα σεμινάρια που έχουν διεξαχθεί κατά την διάρκεια της χρονιάς αφορούσαν θέματα που 
απασχολούν τον άνθρωπο στην καθημερινότητα του, την οικογένεια και τα παιδιά. Πιο κάτω 
αναφέρονται τα θέματα που αναπτύχθηκαν και οι ομιλητές που παρουσίασαν την εισήγηση 
τους. 
 
Τα σεμινάρια μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου 
Ακροπόλεως http://www.agiosdemetrioschurch.org/index.php: 

 ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ 
       (Βιντεογραφημένα Σεμινάρια). 

 
Η ανταπόκριση και η αγάπη από τους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες ήταν μεγάλη για 
ακόμα μια χρονιά. Με την αξιολόγηση των σεμιναρίων φαίνεται ότι το Κέντρο Στήριξης του 
Ιδρύματος Ο Καλός Σαμαρείτης ανταποκρίθηκε και απάντησε σε ανησυχίες και 
προβληματισμούς που απασχολούν σήμερα τον σύγχρονο άνθρωπο. 
 

 Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να σημειώσετε τις εισηγήσεις σας για νέα θέματα 
που σας απασχολούν και ενδιαφέρουν στην ακόλουθη 
φόρμα: https://forms.gle/5DDqzpX58YGJTwGS7 
 

Η εθελοντική ομάδα θα συνεχίζει να συνεδριάζει και να αξιολογεί τις νέες εισηγήσεις και 
θέματα που λαμβάνει. 
 
Ενημερωτικά : Τα προσωπικά ραντεβού διευθετούνται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το 
κέντρο στο τηλέφωνο 22318586 και ανάλογα με την διαθεσιμότητα της εθελοντικής ομάδας. 
Οι Υπηρεσίες μας: 
Ψυχολογική υποστήριξη 

Κοινωνική στήριξη 
Λογοθεραπεία 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 

Συμβουλευτική Διακοπής Καπνίσματος 
Σχολική Ψυχολογία 
 

    Επιπλέον αναφέρουμε ότι λειτούργησε για 1η φορά το Νέο Πρόγραμμα 
Τρίτης Ηλικίας : Μάρτιος - Μάϊος 2022  
Το νέο πρόγραμμα τρίτης ηλικίας έχει σκοπό την εθελοντική υποστήριξη προς τα άτομα της 
τρίτης ηλικίας της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως και όχι μόνο. 
Η ανάγκη για συντροφιά και φροντίδα ολοένα μεγαλώνει στις μέρες μας. Μέσω της 
επικοινωνίας και της συναναστροφής, με ομαδική δραστηριότητα, έχει δοθεί η ευκαιρία 
συμμετοχής σε απλές δράσεις που έχουν χαροποιήσει και προσφέρει όμορφες στιγμές. 
 
Καθοδηγητής και συντονιστής των δραστηριοτήτων του Κέντρου Στήριξης είναι ο 
Πρωτοπρεσβύτερος Μάριος Δημοσθένους, Πρόεδρος Ιδρύματος 

 

http://www.agiosdemetrioschurch.org/index.php?fbclid=IwAR1DWO3MOANVPW0DI_XaNyyJR_CormES5iZkDRFAgSmY3J5m0AS7ks3J78c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl3icT_w4xFPZdk_NAmhOZWjB893ET5-L
https://forms.gle/5DDqzpX58YGJTwGS7?fbclid=IwAR0VdRCalBfLBiBJpSERnEaKXZ_PtwMuHVaLv1PD0tN6UnVGcmvKoRTTDcI


 

 



 
 
 
 
 
 
 


