
 

Βόλος, 20 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων 
Άσυλο Βόλου" 

Εκπαιδευτική εκδρομή φιλοξενουμένων του Κέντρου 

Την Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε εξωτερική 

δραστηριότητα του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

Αιτούντων Άσυλο Βόλου, η οποία περιελάμβανε : 

α) Επίσκεψη στον Ιππικό Όμιλο « Ιπ.Ο.Τ.Ι.Σ.» & 

β) Επίσκεψη στο Νεολιθικό Οικισμό Σέσκλου 

Στον Ιππικό Όμιλο «Ιπ.Ο.Τ.Ι.Σ.», οι φιλοξενούμενοι είχαν την 

ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα άλογα, να τα φροντίσουν, να 

κάνουν ιππασία, αλλά και να μάθουν πολλές ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες. Επίσης τους δόθηκε η δυνατότητα να 

συμμετάσχουν σε ομαδικά παιχνίδια που είχε οργανώσει το 

προσωπικό του Ομίλου, σε ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς 

χώρους. Σκοπός της εκδρομής ήταν οι φιλοξενούμενοι αφενός να 

καλλιεργήσουν την αγάπη και τον σεβασμό για τα άλογα και 

αφετέρου να ψυχαγωγηθούν στη φύση. 

 Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τον Νεολιθικό Οικισμό Σέσκλου 

όπου περιηγήθηκαν στις αρχαίες εγκαταστάσεις, μια και σκοπός 

της επίσκεψης ήταν να έρθουν σε επαφή με την πλούσια 

πολιτισμική κληρονομιά του τόπου στον οποίο φιλοξενούνται. 

Εκπαιδευτικός φρόντισε να τους ενημερώσει για την ιστορία του 

οικισμού, αλλά και τη νεολιθική εποχή γενικότερα. 

Η μετακίνηση των φιλοξενούμενων και των συνοδών έγινε με τη χρήση 17θέσιου 

λεωφορείου που παραχωρήθηκε ευγενικά στο Κέντρο Φιλοξενίας από την Ιερά 

Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, κατόπιν αιτήματος της δομής μας.  

 

  



Εορτασμός του Πάσχα για τους φιλοξενούμενους του Κέντρου 

Κατά την περίοδο του Πάσχα, οι φιλοξενούμενοι ανήλικοι του Κέντρου Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου εξέφρασαν την επιθυμία να 

ενημερωθούν για τα έθιμα που ακολουθούνται. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας ο Εκπαιδευτικός της δομής κ. 

Βλαχάκης, με τη βοήθεια του Διερμηνέα κ. Ahmed Waqas, εξήγησαν στα παιδιά το 

συμβολισμό των ημερών και των σχετικών εθίμων που τηρούνται σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. Οι φιλοξενούμενοι με τη βοήθεια φροντιστών δημιούργησαν πασχαλινές 

κατασκευές με τις οποίες διακόσμησαν τα δωμάτιά τους ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη 

έβαψαν κόκκινα αυγά με τον παραδοσιακό τρόπο.  

Ανήμερα του Πάσχα, υπό την εποπτεία και επίβλεψη του προσωπικού βάρδιας 

γευμάτισαν με τρόφιμα που προσέφερε η εταιρεία σίτισης "ΧΟΥΤΟΣ", δοκίμασαν 

παραδοσιακά τσουρέκια και τσούγκρισαν αυγά. Επίσης επιδόθηκαν και σε 

αθλοπαιδιές, εκμεταλλευόμενοι την καλοκαιρία της ημέρας. 

  
  
 


