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Τρόπους για να ανανεωθούν 

παλιά υφάσματα, πρότεινε στο 

Κ.Φ.Α.Α Αθήνας, η ομάδα 

ραπτικής των Εθελοντριών του 

Ε.Ε.Σ.  Οι κυρίες  Μαρία 

Φουντεδάκη και Λιλή 

Χαριτωνίδου επισκέφθηκαν το 

χώρο της δομής, συνέλεξαν 

χρωματιστά υφάσματα που 

υπήρχαν στις αποθήκες μας και 

έφτιαξαν για τους 

ωφελούμενους κουρτίνες σε 

διάφορα χρώματα και σχέδια.  

Όλοι οι ανήλικοι 

ενθουσιάστηκαν με το 

αποτέλεσμα και κρεμάσαν 

αμέσως στα δωμάτια τους τις 

όμορφες δημιουργίες. 

 

 

«Δώρο ζωής» πρόσφερε για έναν 

17χρονο του Κ.Φ.Α.Α Αθήνας, η 

αλληλεγγυή των γιατρών του 

νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Ο 

ανήλικος, ο οποίος δε διέθεται 

ΑΜΚΑ, έπασχε από μια πολύ 

σοβαρή καρδιακή νόσο, για την 

οποία έπρεπε άμεσα να 

χειρουργηθεί.  Η επέμβαση έλαβε 

χώρα στα μέσα του μήνα και είχε 

επιτυχή έκβαση. Εις ένδειξη 

ευγνωμοσύνης, φιλοτεχνήθηκε  

εντός της δομής πίνακας,  τον 

οποίο τις επόμενες μέρες ο 

ανήλικος θα χαρίσει στον 

εξαίρετο επιστήμονα που τον 

χειρούργησε. 

 

πλαίσιο εσωτερικής δράσης με τίτλο «Παραδοσιακές 

κουζίνες». Η κατά κοινή ομολογία, γευστικότατη 

παραδοσιακή συνταγή εντυπωσίασε τους ωφελούμενους, οι 

οποίοι συνειδητοποίησαν οτι η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο 

σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής, έχει έντονες γευστικές 

επιρροές από τη «γειτονιά» της και δική τους πατρίδα. 

 

«Γαστρονομικό» ταξίδι στη 

χώρα που τα φιλοξενεί,  

έκαναν οι ανήλικοι του 

Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας με την 

παραδοσιακή ρεβιθάδα 

Σίφνου, την οποία ετοίμασαν 

μαζί με το προσωπικό και στο 

 



 

 

 

 

 

Ε ν η μ έ ρ ω σ η  γ ι α  τ ο ν  Κ ο ρ ο ν α ϊ ό  COVID-19. 

 

Ξεκίνησε η ενημέρωση όλων των ανηλίκων για τον Κοροναϊό COVID-

19. Το Κ.Φ.Α.Α Αθήνας έχοντας ως ύψιστη προταεραιότητα την υγεία 

των ωφελούμενων, πήρε την πρωτοβουλία  να επικοινωνήσει  στους 

ωφελούμενους τις συστάσεις και τις οδηγίες αναγνωρισμένων 

τοπικών, εθνικών και διεθνών φορέων και επιστημόνων ως προς τη 

διαχείριση κινδύνων που αφορούν την επιδημία. Ειδικά πόστερ με 

οδηγίες για τον Κοροναϊό COVID-19  αναρτήθηκαν στους πίνακες 

ανακοινώσεων της δομής, στη μητρική γλώσσα όλων των παιδιών, 

ενώ στο πλάισιο εσωτερικής δράσης για την πρόληψη του ιού 

μοιράστηκαν αντισυπτικά διαλύματα και μάσκες. Επιπρόσθετα, το 

προσωπικό πληροφόρησε  τους ανήλικους για το σωστό τρόπο που 

θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους, ώστε να μην ξεφεύγουν πολύ 

σημαντικά σημεία, όπως τα ακροδάκτυλα, τα νύχια, ο καρπός.  Η 

ενημέρωση θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα με ανάλογες 

ενημερωτικές δράσεις. 

 

 

Συνεχίζονται με αμείωτη διάθεση οι 
εικαστικές δημιουργίες  εντός του Κ.Φ.Α.Α 

Αθήνας. Οι τελικές μορφές που φαίνεται να 
παίρνουν  οι τοιχογραφίες, οι οποίες 

προήλθαν όχι μόνο από μια, αλλά από 
πολλές και διαφορετικές ομάδες ανηλίκων, 
έχουν πλέον δώσει νέα όψη στη δομή μας, 

που εμπνέει την φαντασία και τη 
δημιουργικότητα και τονώνει την 
αισιοδοξία και την ελπίδα όλων. 

Μ α θ η μ α τ α  γ ι α                    

ν ε α ρ ο υ ς  κ υ ρ ι ο υ ς 

Η γραβάτα, για πολλούς 

είναι συνώνυμο της 

προσωπικότητας και του 

εκλεπτυσμένου γούστου 

ενός άνδρα.  Η εσωτερική 

δράση «Tie me up» 

σχεδιάστηκε για να μάθει 

στους ανήλικους τον τρόπο 

που δένεται το  

συγκεκριμένο αξεσουάρ. 

Άλλωστε, ο Oscar Wilde  

έλεγε ότι "μια καλοδεμένη 

γραβάτα είναι το πρώτο 

σοβαρό βήμα στη ζωή". 


