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     Το θέμα της εργασίας μας είναι τα Ευαγή ιδρύματα, οι εθελοντικοί 
οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, μας 
ενδιέφερε να μάθουμε περισσότερα θέματα για τα Ιδρύματα. Ερευνήσαμε στο 
διαδίκτυο συγκεκριμένα ιδρύματα όπως το χαμόγελο του Παιδιού, Το Ίδρυμα 
Ελπίδα για παιδιά με καρκίνο, Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, Το Παιδικό χωριό 
SOS, UNICEF, γηροκομεία, πτωχοκομεία και κέντρα θεραπείας εξαρτημένων 
ατόμων. Ο σκοπός μας ήταν να μάθουμε πώς ζουν αυτά τα άτομα σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Τέλος, χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες οι οποίες είχαν αναπτύξει 
ένα συγκεκριμένο θέμα. 
 

Οι τρεις ομάδες εξαρτήθηκαν από τα χρώματα των φακέλων μας.  

Ονόματα μαθητών/τριών:  

Κόκκινη ομάδα:  

Παναγοπούλου Κωνσταντίνα  
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Σταθοπούλου Αναστασία 

Παπαγεωργίου Αντριάννα 

Μπλε ομάδα:  

Παρασκευοπούλου Φωτεινή  

Τσακοπιάκου Παναγιώτα 

Νντρέου Ρενίνο  

Τριαντοπούλου Γεωργία  

Τσάκου Πανούλα  

Πράσινη ομάδα:  

Τρικόγια Μαρία  



Σκουτέρη Παναγιώτα 

Νταουλλτζίου Αφροδίτη  

Φωτακοπούλου Χριστίνα  

Χριστοπούλου Παναγιώτα  

Επιβλέποντες καθηγητές:  

Παπαδόπουλος Πέτρος, Μπόκος Αλέξανδρος 
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Εισαγωγή 

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τα Ευαγή ιδρύματα διότι θεωρούμε ότι είναι 
ένα σημαντικό θέμα που μας ενδιαφέρει όλους μας. Ερευνήσαμε στο 
διαδίκτυο και βρήκαμε ιδρύματα για ορφανά, κακοποιημένα παιδιά, 
γηροκομεία και πτωχοκομεία. Πράγματι, μέσα από αυτό μάθαμε πώς 
λειτουργούν τα Ευαγή ιδρύματα, στα θέματα εκπαίδευσης, ανατροφής, 
προστασίας και φροντίδας. Επιπλέον, μάθαμε τι ποσοστό χρημάτων 
προσφέρει η εκκλησία, το κράτος και οι εθελοντές.  
 
Για την επιτυχία του εγχειρήματος χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες όπου η κάθε 
μία ανέλαβε ένα συγκεκριμένο θέμα. Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε γενικά με 
όλα τα ιδρύματα, η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με το τι προσφέρουν τα 
Ευαγή ιδρύματα και η τρίτη ομάδα με τα ιδρύματα της περιοχής του δήμου Ν. 
Ηλείας.  
 
Στην προσπάθεια αυτή είχαμε την πολύτιμη βοήθεια των επιβλεπόντων 
καθηγητών που μας παρείχαν σε κάθε δυσκολία που συναντούσαμε πολύτιμες 
πληροφορίες. 
 

Προβληματική του θέματος 

Τα Ευαγή Ιδρύματα είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που βοηθούν παιδιά 
και ενήλικες που το έχουν ανάγκη. Τους προσφέρουν στέγη, φροντίδα, 
φαγητό, φάρμακα κι άλλα.  

Στις διαθέσιμες πηγές (περιοδικά, βιβλία, διαδίκτυο) βρήκαμε Ιδρύματα σε όλο 
τον κόσμο και την Ελλάδα, Εθελοντικούς οργανισμούς και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις.  

Τα ερωτήματα που μας κίνησαν την περιέργεια και αποφασίσαμε να 
ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία ήταν ότι θέλαμε να 
μάθουμε τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που ζουν εκεί. Δηλαδή το πώς 
αντιμετωπίζονται από την κοινωνία, τι κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους και 
με τι δραστηριότητες ασχολούνται.  

Διαδικασία της έρευνας  

Συμμετέχοντες  

Στην υλοποίησή της ερευνητικής εργασίας συνέβαλαν δύο (2) καθηγητές και 
δεκαπέντε (15) μαθητές από το τμήμα Α3 της Α΄ Τάξης του 2ου ΕΠΑΛ 
Αμαλιάδας, που εργάστηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής και στην 
βιβλιοθήκη του σχολείου.  



Μεθοδολογία – Τεχνικές  

Η διαδικασία πραγματοποίησης του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας δεν 
έμοιαζε με τη διδασκαλία που διενεργείται στα υπόλοιπα μαθήματα.  

Αρχικά χωριστήκαμε σε τρεις διαφορετικές ομάδες και εργαστήκαμε 
συνεργατικά μέχρι το τέλος της εργασίας. Η κάθε ομάδα αναζήτησε 
πληροφορίες σχετικές με το θέμα που είχε αναλάβει, χρησιμοποιώντας το 
διαδίκτυο και έντυπο υλικό, όπως εφημερίδες και περιοδικά με παρεμφερή 
θέματα και αφιερώματα. Οι πληροφορίες δεν αφορούσαν μόνο κείμενα αλλά 
και σχετικές φωτογραφίες. 

Ακολούθησε η συγγραφή της εργασίας και η παρουσίασή της ενώπιον των 
μαθητών όλου του σχολείου μας.  

Αποτελέσματα 

1. Είδη Ευαγών Ιδρυμάτων 

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ 

Είναι μια μεγάλη καρδιά και μια ζεστή αγκαλιά. Μια αγκαλιά που κλείνει μέσα της τα 
παιδιά εκείνα που ξέχασαν να χαμογελούν, τα παιδιά που είναι τρομαγμένα, τα παιδιά 
που είναι μόνα. Είναι το σπιτικό που προσφέρει φροντίδα και προστασία σε παιδιά 
που από πολύ τρυφερή ηλικία τα στερήθηκαν.  
 
Δεδομένου ότι η μόρφωση αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εφόδια αυτών των παιδιών 
για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής, και με γνώμονα το γεγονός 
ότι πολλά από αυτά τα παιδιά ξεκινούν σε μεγάλη ηλικία τις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού, ή ότι ψυχοκοινωνικά αίτια έχουν αμβλύνει την ικανότητα μάθησης είναι 
επιτακτική η ανάγκη παρακολούθησης ιδιαίτερων μαθημάτων.  
 
Ανάγκες σε σχολικά είδη όλη η γραφική ύλη και τα υλικά χειροτεχνίας, απαραίτητα 
για τις τάξεις του Δημοτικού. 

ΑΜΕΑ 

Εκπαίδευση και Φιλοξενία παιδιών και συνδυασμό των δύο αυτών αναπηριών και 
κοινωνικά προβλήματα  
Τα παιδιά και οι νέοι ανάλογα με το είδος, την ηλικία και τον βαθμό της εκπαιδευτικής 
τους ανάγκης φοιτούν: 

 Στον Παιδικό Σταθμό όπου εφαρμόζονται προγράμματα ένταξης και σχολικής 
ενσωμάτωσης 

 Στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου μάθησης & Θρησκευμάτων, όπου φοιτούν παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 
ετών με νοητική καθυστέρηση ή αυτισμό ή συνδυασμό και των δύο 
αναπηριών. 

 Στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) 
που λειτουργούν για 60 εφήβους αποφοίτους του Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου, ηλικίας από 14 μέχρι 22 ετών. 



 Στα εργαστήρια: Κεραμικής, Ψυχρής Κεραμικής, Σίτισης, Διακοσμητικής, 
Υφαντικής και 3 Τμήματα Ημερήσιας Διαβίωσης για 60 νέους και νέες ηλικίας 
από 22 μέχρι 35 ετών. 

 
Οι ανωτέρω δραστηριότητες του Ιδρύματος συμπληρώνονται από Ιατροπαιδαγωγικό 
Σταθμό και Κοινωνική Υπηρεσία που αποτελούνται από:  

 παιδοψυχίατρο,  
 λογοπεδικούς,  
 κοινωνικούς λειτουργούς,   

 ψυχολόγους και  
 Ειδικούς Παιδαγωγούς. 

 
 
Ο Ιατροπαιδαγωγικός Σταθμός ανταποκρίνεται σε αιτήματα φορέων ή μεμονωμένων 
γονέων για την εξέταση παιδιών. 

 
Τα μέλη αυτής της Επιστημονικής Μονάδας συνεργάζονται με όλα τα Σχολεία και τα 
Τμήματα του Ιδρύματος παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

1. Κοινωνική Υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. 
2. Ψυχολογική υποστήριξη 
3. Λογοθεραπεία, αποκατάσταση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξία κλπ.) 

και εφαρμογή προγραμμάτων γλωσσικής ανάπτυξης. 
4. Εργοθεραπεία 
5. Εφαρμοσμένη φυσική αγωγή (ψυχοκινητική), χορός, κ.λ.π. 
6. Μουσικοθεραπεία. 
7. Δραματοθεραπεία, αυτοσχεδιασμός, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική. 
8. Υποστήριξη της ειδικής αγωγής με Η/Υ και χρήση ειδικού εκπαιδευτικού 

λογισμικού. 
 

Το Οικοτροφείο λειτουργεί για παιδία 3 έως 35 ετών που προέρχονται από 
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. 

 Λόγω παντελούς απουσίας οικογενειακού περιβάλλοντος 
 Λόγω επιβεβλημένης ανάγκης απομάκρυνσης τους από το οικογενειακό 

περιβάλλον, που υποφέρει είτε σοβαρά κοινωνικά προβλήματα (κακοποίηση, 
ψυχοπαθολογία οικογένειας, κλπ) είτε από οικονομική ανέχεια 

 Λόγω απόστασης, καθώς τα προγράμματα του Ιδρύματος παρακολουθούν 
ΑΜΕΑ νέων με νοητική καθυστέρηση, αυτισμό ή και από διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, όπου παρατηρείται ανυπαρξία ανάλογων πλαισίων. 
 

Οι ομάδες στόχου προσδιορίζονται ως εξής: 
1. Παιδιά οικότροφα 
2. Παιδιά ημερήσιας απασχόλησης 
3. Γονείς και Οικογένειες παιδιών 
4. Εκπαιδευτικοί Σχολείων Ιδρύματος 
5. Εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας 
6. Εργαζόμενοι σε Μονάδες εποπτευόμενες από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 

Τα Γηροκομεία θα έπρεπε να είναι κέντρα που να ασχολούνται με την ασφαλέστερη 

και ποιοτική φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων της τρίτης ηλικίας. 



Τα κέντρα αυτά θα πρέπει να απευθύνονται (α) σε άτομα αυτοεξυπηρετούμενα που 

έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι οι συγγενείς τους, να εξέρχονται 

για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα, (β) σε άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα λόγω 

χρόνιων παθήσεων, όπως τη νόσο Alzheimer, τη νόσο Parkinson, την άνοια, την 

AMEA, που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και παρακολούθησης, (γ) σε άτομα που 

βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικά επεισόδια, από 

διάφορες ορθοπεδικές επεμβάσεις η άλλου είδους εγχειρήσεις και (δ) σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες.  Όλα τα Γηροκομεία θα πρέπει να εποπτεύονται αποτελεσματικά από 

το κράτος. 

 

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτονται από συνεχή ιατρική παρακολούθηση από 

παθολόγο, νευρολόγο, καρδιολόγο και φυσικοθεραπευτή. Θα πρέπει να υπάρχει 

καθημερινή περιποίηση για την καλύτερη διαμονή στα γηροκομεία μας των 

πατεράδων και μητέρων μας και γενικά το περιβάλλον θα πρέπει να είναι εμποτισμένο 

με αγάπη, φροντίδα, στοργή και πάνω απ΄ όλα με σεβασμό. 

Θα πρέπει κάθε Γηροκομείο να διαθέτει ειδικό συνεργείο καθαρισμού και 

απολύμανσης που να εργάζεται όλο το 24ωρο, και εκεί που πρέπει ιατρείο, 

φυσιοθεραπευτήριο και ειδικό γυμναστήριο. 

Ιδρύματα αλκοολικών  

Η θεραπεία ξεκινάει από τον ίδιο τον ασθενή. Η αποδοχή του προβλήματος είναι το 
σημαντικότερο βήμα. Είναι μια προσπάθεια επίπονη, μακροχρόνια και με πολλές 
στιγμές αδυναμίας. Η θεραπεία αποτοξίνωσης των αλκοολικών γίνεται με 
ψυχοθεραπεία και με φάρμακα σε ψυχιατρικές κλινικές. Παρουσιάζει δυστυχώς 
τεράστιες δυσκολίες. Οι αλκοολικοί συνήθως αρνούνται ότι έχουν πρόβλημα εθισμού 
στο αλκοόλ και δεν ζητούν βοήθεια από ειδικούς, πιστεύοντας ότι έτσι οι υπόλοιποι 
τους λυπούνται. Υπάρχουν βεβαίως κρατικά και δημόσια ιδρύματα όπου άτομα που 
πάσχουν από αλκοολισμό μπορούν να μιλήσουν για τα προβλήματά τους και να 
βοηθηθούν από ειδήμονες.  Οι άνθρωποι αυτοί χρήζουν βοήθειας εξειδικευμένου 
ιατρικού προσωπικού. Οι βασικές παράμετροι που θα μπορούσαν να συμβάλουν 
θετικά σε οποιοδήποτε θεραπευτικό πρόγραμμα είναι οι εξής: 

 Αναγνώριση και αξιολόγηση του προβλήματος. Μεγάλη σημασία έχει η στάση 
στη πρώτη επαφή με τον προβληματικό πότη. Χρειάζεται επίμονη προσπάθεια 
για τη λεπτομερή αξιολόγηση κάθε πτυχής της γενικότερης υγείας και των 
δραστηριοτήτων του ατόμου. 

 Κατάρτιση θεραπευτικού προγράμματος. Με βάση το δεδομένο ότι όλοι οι 
αλκοολικοί ΔΕΝ παρουσιάζουν την αυτή κλινική εικόνα ( π.χ. συμπτώματα, 
βαθμό εξάρτησης κ.λπ.), η κατάρτιση του θρεπτικού προγράμματος απαιτεί 
δύο βασικά στοιχεία: 1. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που 
προαναφέρθηκε και  2. Την ενεργό συμμετοχή του ασθενούν στις αποφάσεις 
σχετικά με τη θεραπευτική διαδικασία. Ανάλογα με την κλινική εικόνα του 
προβληματικού πότη, τα πρώτα στάδια ενός θεραπευτικού προγράμματος 
μπορεί να απαιτήσουν: 

 

1. Αποτοξίνωση. Η αποτοξίνωση δεν είναι θεραπεία για αλκοολισμό αλλά είναι 
μια περίοδος αποχής από το αλκοόλ με στόχο την προετοιμασία του ατόμου 
για απεξάρτηση και ανάρρωση. 



2. Αντιμετώπιση οργανικών ή και ψυχιατρικών διαταραχών. Όπως και στην 
προηγούμενη περίπτωση , ανάγκη εισαγωγής σε νοσοκομείο ή ψυχιατρείο για 
την αντιμετώπιση πιθανών διαταραχών εξαρτάται από την κατάσταση που 
βρίσκεται ο αλκοολικός. Συνήθως πολλά από τα προβλήματα που 
παρουσιάζουν οι προβληματικοί πότες μπορούν να αντιμετωπιστούν στα 
εξωτερικά ιατρεία και όχι στα νοσοκομεία και στις κλινικές. 

3. Θεραπευτικό πρόγραμμα. Θα πρέπει η σχέση του θεράποντος και του 
θεραπευόμενου να είναι ειλικρινής και να υπάρχει μεταξύ τους εμπιστοσύνη. 
Δεν θα πρέπει ο θεράπων να λέει ψέματα στον θεραπευόμενο αλλά να του 
λέει την αλήθεια. Επίσης κάθε θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να εμπεριέχει 
κατάρτιση εφικτών θεραπευτικών στόχων. Επιπλέον απαραίτητη είναι η 
υποστήριξη της οικογένειας του αλκοολικού. 

4. Διαχρονική παρακολούθηση. Η διαχρονική παρακολούθηση του 
προβληματικού πότη και η συνεχής υποστήριξη του ίδιου και της οικογένειας 
του επιβάλλεται για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. 

Ο αλκοολικός νοσεί. Η νόσος εισβάλλει ύπουλα και οι επιπτώσεις της βαρύνουν τόσο 
τους ασθενείς όσο και τους ανθρώπους που τους περιβάλλουν. Απαιτείται εγρήγορση 
για αναγνώριση των συμπτωμάτων πριν η χρήση γίνει εξάρτηση, εφόσον είναι 
γνωστό πως η πρόληψη είναι ωφελιμότερη της θεραπείας. Σημαντικός είναι ο ρόλος 
της οικογένειας, ενώ πολύτιμη ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται από κοινωνικές 
ομάδες, π.χ. Ανώνυμοι Αλκοολικοί. Η ζωή είναι σαν ένα ποτήρι κρασί, πρέπει κάποιος 
να τη γεύεται αργά για να αναδεικνύεται όλη η γεύση της. 

Ιδρύματα απεξάρτησης ναρκωτικών 

Η απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, δηλαδή η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
στέρησης είναι μόνο το πρώτο βήμα στην καταπολέμηση του εθισμού. Αν το στάδιο 
της απεξάρτηση ολοκληρωθεί επιτυχώς, το σώμα του εξαρτημένου είναι καθαρό και 
οι σωματικές λειτουργίες επανέρχονται στο φυσιολογικό. Ωστόσο, η ψυχική 
κατάσταση του εξαρτημένου παραμένει αρκετά ασταθής. Η έντονη επιθυμία για 
ναρκωτικά είναι ιδιαιτέρως έντονη την περίοδο μετά την σωματική απεξάρτηση. Οι 
εξαρτημένοι επιθυμούν να νιώσουν αυτήν την άμεση αίσθηση ευχαρίστησης (το 
«ανέβασμα»), την ευφορική δράση των ναρκωτικών, μια σκέψη που τους καταβάλλει 
και είναι συνεχώς παρούσα στο μυαλό τους.   
 
Εμείς πιστεύουμε ότι η ψυχολογική υποστήριξη και η ενθάρρυνση από ειδικούς 
συμβούλους, σε θέματα εξαρτήσεων, συμβάλουν στην επιτυχία της πλήρης αποχής 
από τα ναρκωτικά. Η απεξάρτηση βασίζεται σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα 
υποστήριξης, θεραπευτικές ομάδες, ατομική συμβουλευτική, διαλέξεις, στήριξη από 
οικογένεια- φίλους κ.α. Στόχος της διαδικασίας απεξάρτησης είναι η καλύτερη 
κατανόηση των προβλημάτων τους και την επίδραση που αυτά έχουν στην ζωή τους. 
Ταυτόχρονα αφυπνίζεται η ανθρωπιά, η επιθυμία να ζήσουνε ως μέλη της κοινωνίας, 
η ικανότητα να δημιουργούνε σχέσεις με αρχές και κερδίζουν τον αυτοσεβασμό και 
την αυτοεκτίμηση τους. 
 

Πτωχοκομεία 

Eίναι φιλανθρωπική κατοικία παρεχόμενη για να επιτρέψει στους ανθρώπους 
(χαρακτηριστικά ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν πλέον να εργαστούν για να 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Housing


κερδίσουν χρήματα) για να ζήσει σε έναν ιδιαίτερη κοινότητα. Στοχεύουν συχνά 
στους φτωχούς μιας τοποθεσίας , σε εκείνη από ορισμένες μορφές προηγούμενης 
απασχόλησης, ή οι χήρες τους, και διατηρείται γενικά από μια φιλανθρωπία ή τους 
επιτρόπους ενός κληροδοτήματος. 
Τα τελευταία χρόνια τείνουν να εκλείψουν από την Ελλάδα. 

2. Τι προσφέρουν τα Ευαγή Ιδρύματα 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμοί είναι εθελοντικοί οργανισμοί που 
στηρίζονται στους θεσμούς, ώστε να γίνουν αποδοτικότεροι σε θέματα 
παιδιών. Η δράση τους περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη φιλοξενία παιδιών που 
βρίσκονται σε κίνδυνο, την τηλεφωνική υποστήριξή τους, προγράμματα 
συμβουλευτικής και κοινωνικής ένταξής του, την ενίσχυση οικογενειών που 
τελούν σε ένδεια, καθώς και τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης ή 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Στηρίζονται στο συναίσθημα, αλλά 
δε μένουν σ' αυτό και στα λόγια. Έχουν κάνει πράξη την αντιμετώπιση των 
καθημερινών προβλημάτων των παιδιών. 
 
Κύριο μέλημά τους είναι να προασπίσουν τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο 
στη θεωρία αλλά και στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 
ημέρες το χρόνο, εξασφαλίζουν τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και 
πνευματική ισορροπία τους. 
 
Τέτοια ιδρύματα είναι το Χαμόγελο Του Παιδιού, Το Ίδρυμα Ελπίδα για παιδία 
με καρκίνο, Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, Το Παιδικό χωρίο SOS, UNICEF και 
άλλα. 

Προτεραιότητες αυτών των Ιδρυμάτων:  

 Να εκπαιδεύσoυν όλα τα παιδιά. 
 Να δώσουν προτεραιότητα στα παιδιά. 
 Να φροντίσουν για όλα τα παιδιά. 
 Να καταπολεμήσουν το AIDS. 
 Να σταματήσουν τη βία και την εκμετάλλευση των παιδιών. 
 Να ακούσουν την φωνή των παιδιών. 
 Να προστατεύσουν τα παιδιά από τον πόλεμο. 
 Να προστατεύσουν τη γη για τα παιδιά. 
 Να καταπολεμήσουν τη φτώχεια. 
 Να επενδύσουν στα παιδιά. 
 Να συμμετέχουν όλα τα παιδιά στα προγράμματά τους. 

ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΑ 



  
   

Πτωχοκομεία είναι φιλανθρωπικές κατοικίες παρεχόμενες για να επιτρέψουν 
στους ανθρώπους (χαρακτηριστικά στους ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν 
μπορούν πλέον να εργαστούν για να κερδίσουν χρήματα). Επίσης στοχεύουν 
συχνά στους φτωχούς μιας τοποθεσίας,  ή σε χήρες Τα Πτωχοκομεία 
αποτελούνται γενικά από μια φιλανθρωπία ή από επιτρόπους ενός 
κληροδοτήματος. 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 

Τα γηροκομεία είναι μονάδες αυξημένης φροντίδας και υψηλών παροχών για 
άτομα της τρίτης ηλικίας και όχι μόνο. Άτομα που χρειάζονται ανάρρωση, 
αποθεραπεία και γενικώς νοσηλευτική φροντίδα σε 24ωρη βάση, με στόχο την 
απόλυτη ικανοποίηση τους. Η Φιλοσοφία των γηροκομείων είναι η διασφάλιση 
της ευημερίας των φιλοξενούμενων μα και ο σεβασμός στην προσωπικότητα 
του ατόμου. Τα γηροκομεία είναι φτιαγμένα σε χώρους ζεστούς και οικείου, 
όπου θα αισθάνονται ασφάλεια, αγάπη και στοργή.  

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

Για πάρα πολλά χρόνια, η βία στην οικογένεια ήταν θέμα "ταμπού". Κανείς δεν 
μιλούσε για αυτήν, δεν παραδεχόταν την ύπαρξή της και πολύ περισσότερο, 
δεν έκανε κάτι για να την αποτρέψει. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια – μετά από 
προσπάθειες πολιτικών και κοινωνικών φορέων και κυρίως μετά από τις πιέσεις 
και εκστρατείες Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) – το θέμα της 
κακοποίησης αντιμετωπίζεται πλέον σαν ένα οξύ και σύνθετο κοινωνικό 
πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις. Έχουν δημιουργηθεί πολλά ιδρύματα και 
ξενώνες σε πολλές περιοχές της Χώρας μας για γυναίκες και παιδιά που 
δέχονται κακοποίηση. 

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

Στόχος των κέντρων απεξάρτησης είναι να βοηθήσουν τους εθισμένους να 
διαπεράσουν την άρνηση, να αποκαλύψουν την ψευδαίσθηση, να αποδεχτούν 
τις ιδιαιτερότητες τους, να επαναπροσδιορίσουν τις αντιλήψεις, τις απόψεις 
κατανόηση της προσωπικότητας του και της πραγματικότητας που τους 
περιβάλλουν, να βρούν τις ξεχασμένες ή άγνωστες σ’ αυτούς ικανότητες και 
αρετές του. Σε καμία περίπτωση δεν θα τον κάνουν να πιστέψει, ή να γίνει 
κάτι που ποτέ δεν ήταν, ούτε πρόκειται να γίνει. 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Image:Alms_House%2C_Woburn.JPG


3. Ευαγή Ιδρύματα Νομού Ηλείας 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2012 

Σε 9.285.498.86 ΕΥΡΩ ανήλθαν τα έξοδα της Ι. Μητροπόλεως Ηλείας ,που 
δαπανήθηκαν για το κοινωνικό της έργο το παρελθόν έτος 2011, εκτός των 
δαπανών του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για την λειτουργία των δυο 
Μαθητικών Εστιών Αγίας Φιλοθέης Πύργου και Αποστόλου Παύλου 
Φραγκαβίλλας Αμαλιάδας. 

Τα πιο πάνω έξοδα καλύφθηκαν απο τις πολλές δωρεές των πιστών, απο τα 
έσοδα των ακινήτων των Ιδρυμάτων και της Ι.Μητροπόλεως, απο τα νοσήλια 

του ΟΓΑ του ΙΚΑ και του Υπουργείου Πρόνοιας, καθώς και απο δωρεές και 
επιχορηγήσεις των Ιερών Ναών και των Ιερών Μονών της Μητροπόλεως μας. 

Η Φοιτητική Εστία "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" Αμαλιάδας κτίστηκε το 1972 από 
την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας. 

Παραχωρήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και αποπερατώθηκε από αυτό 
λειτουργώντας ως  Μαθητική Εστία μέχρι το έτος 2004, φιλοξενώντας 
μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου-Τεχνικών Σχολών του Νομού Ηλείας με 
δυναμικότητα 120 ατόμων. 

Τους θερινούς μήνες διεκπεραίωνε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, 
προγράμματα με φιλοξενίες υπαλλήλων Ε.Ι.Ν και προγράμματα Κ.Α.Π.Η. 

Το 2005 ανακαινίστηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας σε μονόκλινα και 
δίκλινα δωμάτια με εσωτερικά μπάνια και WC δυναμικότητας 70 κλινών. 

Από το 2008 λειτουργεί ως Φοιτητική Εστία φιλοξενώντας φοιτητές από τα Τ. 
Ε. Ι της περιοχής. Επίσης από την 1-1-2012, με την κατάργηση του Εθνικού 
Ιδρύματος Νεότητος, η Ι. Μητρόπολη Ηλείας ανέλαβε και πάλι εξ ολοκλήρου 
την διαχείριση και λειτουργία του.  

Η Φοιτητική Εστία ευρίσκεται σε μια όμορφη και ήσυχη περιοχή της πόλης της 
Αμαλιάδας, στην θέση «Παναγιά Φραγκαβίλλα» που απέχει 2 χιλ. από αυτή, 
δίπλα σ’ένα βυζαντινό Μοναστήρι, με καταπράσινη θέα και σε απόσταση 6 χιλ. 
από τις καλύτερες θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας την Κουρούτα καθώς 
επίσης και 35 χιλ. από την Αρχ. Ολυμπία. 
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