
 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Βόλος, 30 Μαρτίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Συμμετοχή φιλοξενουμένων στην παρουσίαση του Περιοδικού για τη 

Μαθηματική Εταιρεία 

Το απόγευμα της 27ης Μαρτίου, το 

προσωπικό του Κ.Φ.Α.Α. Βόλου ανέλαβε να 

συνοδεύσει είκοσι δύο (22) φιλοξενούμενους 

της δομής, που φοιτούν στο Εσπερινό 

Γυμνάσιο Βόλου, στην εκδήλωση 

παρουσίασης Περιοδικού για τη Μαθηματική 

Εταιρεία, στη συντακτική επιτροπή του 

οποίου συμμετείχαν και έξι (6) 

επωφελούμενοι του προγράμματος. 

Πιο συγκεκριμένα, οι άνωθεν φιλοξενούμενοι προθυμοποιήθηκαν να συλλέξουν 

πληροφορίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών από τις χώρες καταγωγής τους 

και να συγκρίνουν τις διαφορές στον τρόπο εκμάθησής τους σε σχέση με την 

Ελλάδα και την Ευρώπη. Καθένας εξ’ αυτών ανέλαβε τη συγγραφή ενός άρθρου, τα 

οποία φιλοξενήθηκαν στη Μαθηματική Περιοδική Έκδοση υπό την αιγίδα της 

Μαθηματικής Εταιρείας Νομού Μαγνησίας.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, καθώς και η εκπρόσωπος της 

Μαθηματικής Εταιρείας στον Βόλο, οι οποίοι ευχαρίστησαν όλους όσους 

συμμετείχαν στο εν λόγω εγχείρημα εκδηλώνοντας παράλληλα το θαυμασμό τους 

για την όλη προσπάθεια να ενταχθούν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και στο 

κοινωνικό σύνολο εν γένει.  

Συμμετοχή του προσωπικού του Κ.Φ.Α.Α. Βόλου σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 

του Συμβουλευτικού Κέντρου Στήριξης στο Πένθος «Μέριμνα» 

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

επιμορφωτικό σεμινάριο με θεματολογία 

«Στηρίζοντας Ασυνόδευτους Εφήβους 

Πρόσφυγες: Προκλήσεις και Ευκαιρίες», στο 

οποίο συμμετείχαν οι κ.κ. Χαλκιά Πηνελόπη, 

Ειρήνη και Κοπάνα Ελένη Ιλιάδα, οι οποίες 



απασχολούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου.  

Το σεμινάριο είχε ως στόχο την αποσαφήνιση όρων όπως Θρήνος, Ψυχικό Τραύμα, 

Ψυχική Ανθεκτικότητα και Ευαλωτότητα. Οι συμμετέχουσες μέσω βιωματικών 

ασκήσεων είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την ανωτέρω ορολογία, καθώς 

και να κατανοήσουν τις βασικές πτυχές του ψυχολογικού και συναισθηματικού 

κόσμου των ασυνόδευτων ανηλίκων.   

Οι γνώσεις που αποκόμισαν από την συμμετοχή στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα 

αποτελέσουν βασικό εργαλείο εργασίας που θα τους επιτρέψει να εμβαθύνουν σε 

θέματα ψυχισμού, συμπεριφοράς και αντιδράσεων των ανηλίκων προσφύγων. 

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ρατσισμού στο Κ.Φ.Α.Α. Βόλου σε συνεργασία 

με το 2ο Γ.Ε.Λ και το 2ο Ε.Π.Α.Λ Ν. Ιωνίας 

 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας 

Βόλου σχολική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ρατσισμού. Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν μαθητές από 3 σχολικές μονάδες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και 

10 φιλοξενούμενοι του Κ.Φ.Α.Α. Βόλου. Οι ανήλικοι πρόσφυγες που συμμετείχαν 

στην εκδήλωση ανέγνωσαν ποιήματα από τις πατρίδες τους, σε μία ιδιαίτερη 

συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, μεταδίδοντας ένα βιωματικό μήνυμα κατά του 

ρατσισμού. Οι ίδιοι καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό που παραβρέθηκε την 

ημέρα εκείνη στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου της Νέας Ιωνίας Βόλου. 

Μετά την ολοκλήρωση της εορτής, ο Εκπαιδευτικός, ο Διερμηνέας και οι 

Φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν έναν ξεχωριστό περίπατο στα στενά σοκάκια της 

Νέας Ιωνίας, της συνοικίας δηλαδή των προσφύγων που κατέφθασαν στην Ελλάδα 

μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, δίνοντάς τους επιπλέον πληροφορίες για το εν 

λόγω γεγονός που σημάδεψε την σύγχρονη ιστορία της χώρας μας.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο 

Πρόεδρος της Ισραηλίτικης Κοινότητας Βόλου, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας κ.α. 
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