
 

                                                   Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δωρεές προς το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων  

Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα 

Δωρεάν μαθήματα σε πέντε ανήλικους  

του Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας από τον Δήμο Αθηναίων 

 

Το κοινωνικό του πρόσωπο και συγκεκριμένα την ευαισθησία του προς τις ευάλωτες 

ομάδες, όπως είναι αυτή των Ασυνόδευτων Ανηλίκων, έδειξε για ακόμη μια φορά ο Δήμος 

Αθηναίων. Με απόφασή του ενέκρινε τη δωρεάν συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους εγγραφής) σε πέντε παιδιά τα οποία φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Το πρόγραμμα, το οποίο παρακολουθούν αφιλοκερδώς εδώ και δύο εβδομάδες οι 

ανήλικοι, φέρει τον τίτλο «Γνωριμία με την ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα» και θα τους 

δώσει την ευκαιρία να διδαχτούν ένα από τα πλέον δημοφιλή σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, 

μουσικά όργανα, την κιθάρα. 

Τα μαθήματα, διάρκειας σαρανταπέντε λεπτών την κάθε φορά λαμβάνουν χώρα στο 

Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.  

Η ευγενική προσφορά είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η εκμάθηση ενός μουσικού 

οργάνου και η μουσική γενικότερα διαμορφώνει την προσωπικότητα ενός παιδιού, 

καλλιεργεί τις δεξιότητές και αποτελεί σημαντικό μέσο έκφρασης. 



 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος «στέκεται» με υπευθυνότητα απέναντι στην πιο 

ευάλωτη ομάδα προσφύγων, όπως είναι αυτή των ασυνόδευτων ανηλίκων, δεν μπορεί 

παρά να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς το Δήμο Αθηναίων για αυτή του την 

προσφορά αλλά και σε οποιαδήποτε μορφή δωρεάς και βοήθειας που επιφέρει άμεσο 

αντίκτυπο στη ζωή των συγκεκριμένων παιδιών. Θα ήταν πραγματικά παράλειψη να μη 

γίνει ειδική μνεία και στον κ. Τριαντάφυλλο Πετράκη, διδάσκαλο μουσικής, για την όλη 

προσπάθεια που έχει καταβάλει απέναντι στους συγκεκριμένους ανήλικους. 

Χορηγία του Γεωγραφικού Ινστιτούτου Σωκράτη Αγγελέτου στο Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας  

Σε γεvναιόδωρη προσφορά προέβη το Γεωγραφικό 

Ινστιτούτο του Σωκράτη Αγγελέτου με τη χορηγία 

γεωγραφικών και πολιτικών χαρτών στο Κέντρο 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας, το οποίο 

λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού. 

Συγκεκριμένα, η δωρεά περιλάμβανε πέραν του 

γεωφυσικού και πολιτικού χάρτη της Ελλάδας, τους 

χάρτες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αυστραλίας και της 

Ωκεανίας, της Αφρικής, της Βόρειας και Νότιας 

Αμερικής. 

Η υψηλή ποιότητα των συγκεκριμένων χαρτών, οι 

οποίοι είναι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Παιδείας – 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τα πλέον επαινετικά σχόλια,  

θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την 

Εκπαιδευτικό του Ξενώνα. Ο κάθε χάρτης  προσφέρει για τη μετάδοση της πληροφορίας 

ποικιλία συμβόλων. Έτσι μπορεί να μεταφέρει με άμεσο, εύληπτο και αποτελεσματικό 

τρόπο πληροφορίες σε μαθητές που δεν έχουν κοινή μητρική γλώσσα. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του για τη δωρεά του κ. 

Σωκράτη Αγγελέτου, αλλά και προς οποιαδήποτε μορφή δωρεάς και βοήθειας που 

επιφέρει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των συγκεκριμένων παιδιών. 
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