
 

Καλάβρυτα, 26 Σεπτεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στα Καλάβρυτα 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο αρτοπαρασκευαστήριο "Ελληνικό" 

 

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 δώδεκα φιλοξενούμενοι του Κέντρου Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στα Καλάβρυτα 
επισκέφθηκαν το παρασκευαστήριο άρτου «Ελληνικό» που βρίσκεται στο Σκεπαστό, λίγα 
μόλις χιλιόμετρα έξω από τα Καλάβρυτα.  

Η εξόρμηση πραγματοποιήθηκε συνοδεία της κοινωνικής φροντίστριας Φωτεινής 
Καραγρηγόρη και του εκπαιδευτικού Αλέξανδρου Μήτσου, ενώ την ξενάγηση ανέλαβε ο 
Τάσος Ανδρικόπουλος, πρώην εργαζόμενος του αρτοπαρασκευαστηρίου και νυν 
εξωτερικός συνεργάτης (φύλακας) του Κέντρου φιλοξενίας. Οι ανήλικοι φιλοξενούμενοι 
του Κέντρου είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τη διαδικασία 
παρασκευής ψωμιού αλλά και άλλων αρτοπαρασκευασμάτων.  

Οι επαγγελματίες του Κέντρου δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διοργάνωση ανάλογων  
εξορμήσεων, καθώς συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, τους 
παρέχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική οικονομία και τα είδη 
απασχόλησης και τους προετοιμάζουν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας ευχαριστεί θερμά το τουριστικό γραφείο «Zografakis 

Travel», και ιδίως τον κ. Ηλία Ζωγραφάκη, για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των 

φιλοξενουμένων του Κέντρου, καθώς και τον κ. Αλέξανδρο Βελάνα, ιδιοκτήτη του 

αρτοπαρασκευαστηρίου «Ελληνικόν».  



Μαθήματα Πινγκ Πονγκ 

 

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα Καλάβρυτα 
πρόσφατα συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας και φιλοξενεί ήδη περί τα 25 άτομα. 
Στόχος του Κέντρου είναι η προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων, η κάλυψη των 
καθημερινών αναγκών τους και γενικότερα η εξασφάλιση  μιας καλής διαβίωσης.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει καταρτιστεί πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την 
ψυχαγωγία, την άθληση και τη διαπολιτισμική τους διαπαιδαγώγηση. Το πρόγραμμα 
συμπεριλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες, όπως το πινγκ πονγκ, εκπαιδευτικά 
εργαστήρια, εκδρομές και άλλα δρώμενα.  

Κάθε Κυριακή οι ανήλικοι προπονούνται στο πινγκ πονγκ στον εξωτερικό χώρο της δομής 
ενώ τους παρέχεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για την προπόνησή τους. Τα μαθήματα 
διεξάγονται ήδη από αρχές Αυγούστου 2018 με τη βοήθεια του κου Γιώργου Γιοβά, 
καθηγητή πινγκ - πονγκ, σε συνεργασία με τον κοινωνικό φροντιστή κο Κακκαβά 
Κωνσταντίνο. 

Οι δραστηριότητες αυτές είναι καθοριστικής σημασίας και ενισχύουν την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των ανηλίκων, καθώς οι ανήλικοι μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά, να 
συνεργάζονται σ’ ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να ακολουθούν τους κανόνες του 
παιχνιδιού δραστηριότητας. 

 


