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Χ. Πίψου 5, Θεσσαλονίκη 
(περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού)
Τηλέφωνο +30 2310541022

Ημέρες Λειτουργίας για το κοινό:
Τρίτη και Πέμπτη 12.00 με 18.00 

Κέντρο Φροντίδας Προσφύγων 

Το Κέντρο Φροντίδας Προσφύγων , είναι μια συλλογική προσπάθεια για την επανόρθωση της 
αξιοπρέπειας και της ελπίδας ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο στην Ελλάδα εξαιτίας των 
κινδύνων στις χώρες που ζούσαν μέχρι σήμερα. Το «Κέντρο Φροντίδας» διέπεται από 
Χριστιανικές αρχές και αξίες και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Ευαγγελικού 
Συνδέσμου (Π.Ε.Σ.). Υποστηρίζεται από την AGAPE και άλλους Χριστιανικούς οργανισμούς 
αλλά και από τις τοπικές εκκλησίες που συνεργάζονται. 



∆ραστηριότητες Κέντρου 
Φροντίδας Προσφύγων

Οι εθελοντές μας αποτελούν τον πυλώνα 
της λειτουργίας του Κέντρου Φροντίδας 
Προσφύγων. Είναι αυτοί που με την 
αγάπη, τη συνέπεια, την πιστότητα και 
το εξαιρετικό πνεύμα προσφοράς που 
έχουν, κάνουν τα πάντα να λειτουργούν 
άψογα  και δείχνουν την Αγάπη του 
Χριστού, στην πράξη.

Ανάγκες όμως εξακολουθούν να υπάρχουν, γι’αυτό, αν θα ήθελες να βοηθήσεις και εσύ στη 
λειτουργία του Κέντρου Φροντίδας Προσφύγων, μπορείς να επικοινωνήσεις με την Ειρήνη 
Αναστασοπούλου στο τηλ. +30 6907646546, ή να στείλεις ένα email εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στο: coordinator@carecenter.gr

Μαθήματα ξένων γλωσσών: 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος 

μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας  και παράλληλα 
ξεκίνησαν τμήματα Γερμανικής και Ελληνικής 

γλώσσας, για αρχάριους. 

Δημιουργική Απασχόληση 
Γυναικών- Μαθήματα 
Ραπτικής: Οι κυρίες που 
επισκέπτονται το Κέντρο είναι 
ενθουσιασμένες με τα μαθήματα 
ραπτικής, καθώς έτσι έχουν τη 
δυνατότητα, είτε να 
δημιουργήσουν κάτι δικό τους, 
είτε να προσαρμόσουν ένα ρούχο 
που αγαπούν, στα μέτρα τους.
Διανομή Τροφίμων και 
Ρούχων : Σε συνεργασία με την 
Κεντρική Λαχαναγορά, με 
φούρνους και καταστήματα της 
περιοχής, καθώς και με την 
ευγενική χορηγία άλλων 
οργανισμών, διανέμουμε, κάθε 
εβδομάδα, τρόφιμα και ρούχα 
στους πρόσφυγες.

Παροχή σνακς και ροφημάτων : Οι 
εθελοντές μας ετοιμάζουν κάθε εβδομάδα 

σάντουιτς, σνακς, κεράσματα και ροφήματα για 
τους πρόσφυγες που επισκέπτονται το Κέντρο.

Μουσικές εκδηλώσεις :  Σε συνεργασία με 
μουσικούς, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από 

το εξωτερικό, διοργανώνονται μίνι συναυλίες με 
σκοπό την ψυχαγωγία των προσφύγων.

Παιδικά Προγράμματα : Έχουμε τη χαρά 
να φιλοξενούμε συχνά ομάδες ή άτομα που 

απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά των 
προσφύγων με παιχνίδια, δραστηριότητες, 

θεατρικά δρώμενα κλπ

Εθελοντές

Το Πρώτο Εξάμηνο του 2019 

1143 άτομα
μπόρεσαν να κάνουν 

ένα ζεστό μπάνιο

419 άτομα 
χρησιμοποίησαν τα 

πλυντήρια και τα 
στεγνωτήρια

7043 άτομα 
είχαν τη δυνατότητα να γευματίσουν, να 

προμηθευτούν ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης, 
καθώς και την ευκαιρία να ακούσουν ένα σύντομο 

μήνυμα από την Αγία Γραφή.
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Η πρώτη μας Εκδρομή
«Μετά από ένα χρόνο στην Ελλάδα είναι η πρώτη μέρα που ένιωσα 
πραγματική χαρά και ελπίδα!» μας είπε μια κυρία από την Συρία γεμάτη 
ενθουσιασμό, και αυτό μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση, μας έκανε 
να ξεχάσουμε την κούραση της ημέρας.
Ήταν η  πρώτη εκδρομή που διοργανώθηκε από το Κέντρο 
Φροντίδας  Προσφύγων και έλαβε χώρα στις 2 Μαΐου 2019.
Η εκδρομή αυτή έδωσε την ευκαιρία σε πάνω από 90 επισκέπτες του 
Κέντρου μας -μικρούς και μεγάλους- να απολαύσουν στη φύση, σε ένα 
πρόγραμμα που περιελάμβανε παιχνίδια και δραστηριότητες για τα 

παιδιά, γεύμα, γλυκό, τσάι και κεράσματα για όλους,  αλλά, 
κυρίως, ευχάριστη παρέα και χαρούμενα πρόσωπα!

Κοινή επιθυμία όλων των συμμετεχόντων, αλλά κυρίως δική μας, είναι 
να διοργανώνονται συχνότερα τέτοιες δραστηριότητες, καθώς μέσα 

στη φύση και σε ένα τόσο όμορφο περιβάλλον όπως  αυτό της 
κατασκήνωσης στο Φίλυρο, μπορούν να αποδράσουν από την 

καθημερινότητά τους, να ξεκουραστούν, αλλά 
και να γνωριστούν καλύτερα. Επιπλέον -όποτε 

μας δίνεται η ευκαιρία- μπορούμε να τους 
μιλήσουμε για την πηγή της δημιουργίας 

και της αληθινής ζωής, που είναι ο Ιησούς 
Χριστός.

Για την διοργάνωση μιας τέτοιας 
εκδρομής, χρειαζόμαστε πολλούς 

εθελοντές: για την προετοιμασία των 
γευμάτων, την αγορά των προμηθειών,  την 

απασχόληση των παιδιών, κτλ. Επιπλέον, καθώς τα έξοδα 
διοργάνωσής είναι πάρα πολλά, οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση 

θα μας ήταν πολύτιμη.

Νιώθουμε ιδιαίτερα ευλογημένοι 
που μας δόθηκε η δυνατότητα να 
λειτουργήσουμε το Κέντρο για μία 
ακόμη ημέρα την εβδομάδα, μία μέρα 
με ιδιαίτερο χαρακτήρα και σκοπό.
Την Τετάρτη λοιπόν την έχουμε 
αφιερώσει στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για 
παιδιά, στην παροχή οικογενειακής 
συμβουλευτικής, αλλά και σε βιβλικές μελέτες και προγράμματα όπως το Al Massira. To Al 
Massira  (Το ταξίδι)  δημιουργήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει τη Χριστιανική Πίστη με 
τρόπο κατανοητό στους Μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Περιλαμβάνει δεκατρία 

-σύντομα- βίντεο με αυτοτελές περιεχόμενο, βιβλική μελέτη, συζήτηση και προσευχή. Η 
συνάντηση κλείνει με κοινό γεύμα σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον.
Ευχαριστούμε το Θεό για τον κόσμο που παρακολουθεί με συνέπεια και πιστότητα κάθε 
Τετάρτη το πρόγραμμα αυτό και ιδιαίτερα τους συντονιστές του προγράμματος Μιχάλης, 
Ιάκωβος και Κυριάκος (τα πραγματικά ονόματα έχουν αλλαχθεί ). 

Μια επιπλέον ημέρα



Τέλος να ευχαριστούμε τον Θεό για την πολύτιμη προστασία και κάλυψη που παρέχει σε όλους 
μας - συνεργάτες αλλά και εθελοντές- του Κέντρου Φρoντίδας Προσφύγων.

Care Center

The Macedonian
Outreach
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Πώς μπορείτε να ενισχύσετε οικονομικά τις δράσεις 
του Κέντρου Φροντίδας Προσφύγων (ΚΦΠ)

• Μέσω τραπεζικής μεταφοράς: (Δικαιούχος: AGAPE - ΑΓΑΠΗ)
 Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR82011022300000 22329620714
 Alpha Bank: IBAN: GR6301404120 412002001000244

• Μέσω διατραπεζικής υπηρεσίας IRIS Online Payments:
(με χρήση αναγνωριστικού στοιχείου ΑΦΜ για πληρωμές προς εταιρείες)

 Agape ΑΦΜ: 090055321

• Μέσω PayPal: Agape E-mail: info@agape.gr

Αιτιολογία: ΚΦΠ και το ονοματεπώνυμό σας
(Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στο τηλ. 2310887087  
για την προσφορά σας)

Θέματα Προσευχής
Προσευχόμαστε ώστε ο Θεός:

-Να αγγίξει και να κινητοποιήσει εθελοντές που θα μπορέσουν να αναλάβουν διάφορους τομείς 
της δράσης αυτής, σε μόνιμη βάση.

-Να προμηθεύσει ένα αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις μας και  για τη μεταφορά προμηθειών 
(τροφίμων, ρούχων κτλ)  στο Κέντρο Φροντίδας Προσφύγων.

-Να συνεχίσει να προμηθεύει και να φροντίζει για την οικονομική κάλυψη των αναγκών του 
Κέντρου μας.

-Να συνεχίσει να αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων που επισκέπτονται το Κέντρο μας.

Care Center
Greek Evangelical Alliance
refugee care center


