
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας 
                       

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2 0 2 0 

 

Όλοι γύρω από ένα τραπέζι 
Τα ήθη και τα έθιμα και συγκεκριμένα τον τρόπο που 

γιορτάζεται η έλευση κάθε νέας χρονιάς στις χώρες 

καταγωγής τους, μοιράστηκαν οι ωφελούμενοι  και το 

προσωπικό του Κέντρου. Οι ανήλικοι άκουσαν με 

ενδιαφέρον την εξιστόρηση των εθίμων της Ελλάδας 

και εν συνεχεία θέλησαν να μοιραστούν τα δικά τους, 

«γεφυρώνοντας συναισθηματικά» την απόσταση  

ανάμεσα στη χώρα που τους γέννησε και αυτή που 

τους φιλοξενεί. Οι εργαζόμενοι σε βάρδια ετοίμασαν 

διάφορες λιχουδιές, με σκοπό  μέσω του μαγειρεμένου 

φαγητού  που αποτελεί μια οικουμενική πράξη 

προσφοράς και αγάπης η όλη δράση  να λειτουργήσει 

βοηθητικά στο  να αναπολήσουν όλοι  γεύσεις και 

πατρίδες. 

 

 

Μελο..μαγειρέματα 

Τις ικανότητες τους στη ζαχαροπλαστική 

δοκίμασαν οι ωφελούμενοι του Κ.Φ.Α.Α. 

Αθήνας, παρασκευάζοντας με τη βοήθεια 

του προσωπικού παραδοσιακά 

μελομακάρονα.  Μετρώντας αντίστροφα 

για τα Χριστούγεννα, οι ανήλικοι έμαθαν 

την ιστορία του λαχταριστού , κατά κοινή 

ομολογία, εορταστικού γλυκού, ενώ η 

Δομή «μύρισε» κανέλα και μέλι. 

 

 

Κ ά ν ω   μ ι α   ε υ χ η 

Χριστουγεννιάτικες κάρτες με τις εγκάρδιες ευχές τους,  ετοίμασαν οι 

ωφελουμενοι του Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας για τους ανθρώπους που 

καθημερινά «προσπαθούν» για  τη δική τους καλύτερη 

καθημερινότητα. Οι ανήλικοι, βιώνοντας το αίσθημα της προσφοράς 

που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα Χριστούγεννα, αισθάνθηκαν την 

ανάγκη  να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους σε ολόκληρο το 

προσωπικό αλλά και τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ, στέλνοντας τους από 

μια χειροποίητη κάρτα, με ευχές γραμμένες στη μητρική τους γλώσσα. 

 

 

 



 

  Τ ο  ε ρ γ α σ τ ή ρ ι   τ ω ν   ξ ω τ ι κ ώ ν  

Όλη τη μαγεία των Χριστουγέννων θέλησε να μεταφέρει  στους ωφελούμενους το προσωπικό του 

Κέντρου, διοργανώνοντας ένα δημιουργικό εργαστήρι χειροτεχνίας. Χρησιμοποιώντας μπόλικη 

φαντασία, οι ανήλικοι πειραματίστηκαν με απλά υλικά και κατασκεύασαν χριστουγεννιάτικα 

στολίδια,  με τα οποία διακόσμησαν όχι μόνο τα δωμάτια τους αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους 

της Δομής. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς τα παιδιά αποδείχτηκαν ιδιαιτέρως 

ευφάνταστα και ικανά. 

 

   

  



 

 

 

Αναζητώντας το φλουρί 

Με την απαραίτητη θαλπωρή 

και ζεστασιά που απαιτεί η 

νύχτα της Πρωτοχρονιάς 

γιορτάστηκε η έλευση του νέου 

έτους στο Κέντρο Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας. 

Προτού κυριολεκτικά μας 

«αφήσει ο παλιός ο χρόνος» 

πραγματοποιήθηκε  η 

παραδοσιακή για τη χώρα που 

τους φιλοξενεί, κοπή της 

βασιλόπιτας. Οι ανήλικοι έδειξαν 

και φέτος μεγάλο ενθουσιασμό 

για το συγκεκριμένο έθιμο και 

την όλη διαδικασία. Το φλουρί 

της βασιλόπιτας έπεσε σε έναν 

ανήλικο από τη Συρία, μέσα σε 

άκρατο ενθουσιασμό.  

 

 

       Διαπολιτισμικό ημερολόγιο 

 

 

 

 

 

 

Ενα  διαπολιτισμικό  ημερολογίο, οι σελίδες του 
οποίου θα διακοσμηθούν με στοιχεία του 
πολιτισμού τους,  έχουν ξεκινήσει να 
δημιουργούν οι ανήλικοι του Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας. 
Μέσα από την παρουσίαση της πολιτισμικής 
κληρονομιάς της χώρας τους, οι ανήλικοι θα 
εκτιμήσουν την αξία της διαφορετικότητας ως 
ένδειξη πολιτισμικού πλούτου, ενώ παράλληλα 
θα σημειωθούν οι πιο σημαντικές γιορτές των 
χωρών καταγωγής τους, ένα σημαντικό 
εργαλείο για το σχεδιασμό μελλοντικών 
εσωτερικών δράσεων. 

 

 

 

Oh Christmas tree ! 

Με νεανικά χαμόγελα πλημμύρισε η 

είσοδος του Κέντρου, με αφορμή τον 

στολισμό του Χριστουγεννιάτικου 

δέντρου μας.  Οι ωφελούμενοι  ένωσαν 

τις δυνάμεις τους και τοποθέτησαν στα 

καταπράσινα κλαδιά του μπάλες και 

λαμπάκια. Η όλη διαδικασία έγινε στο 

πλαίσιο γιορτής που είχε ετοιμαστεί, με 

μουσική, χορό και γιορτινά εδέσματα. Η 

διάθεση όλων όσων συμμετείχαν ήταν 

ανεβασμένη, θέλοντας να στείλουν ένα 

ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης 

για τη νέα χρονιά που βρισκόταν προ 

των πυλών. 

 

 


