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Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πολιτιστικά προγράµµατα και βιωµατικά εργαστήρια για µικρά παιδιά  

µε την στήριξη της Interamerican   

 

 

Ο Κοινωνικός µη κερδοσκοπικός Οργανισµός Κ.Σ.∆.Ε.Ο. «Ε∆ΡΑ» προσφέρει σε παιδιά 

ηλικίας 5-12 ετών, µέσω της Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχης «ΕΚΦΡΑΣΗ» στο ∆ήµο 

Ιλίου, δωρεάν πολιτιστικά προγράµµατα και βιωµατικά εργαστήρια από εξειδικευµένους 

επαγγελµατίες. Με στόχο την θεραπευτική απελευθέρωση της έκφρασης αλλά και την 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, η Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «Έκφραση» έχει 

εντάξει στο εβδοµαδιαίο της πρόγραµµα µια πληθώρα σεµιναρίων για παιδιά όπως Παιδική 

Γιόγκα, Εργαστήρι Θεατρικής Έκφρασης, ∆ιαπολιτισµικό Εργαστήρι για παιδιά και νέους, 

Εργαστήρι Εικαστικής Έκφρασης, Εργαστήρι Μουσικοκινητικού Αυτοσχεδιασµού, Εργαστήρι 

Κινούµενων Εικόνων, Εργαστήρι Ιστορίας µέσα από την Τέχνη, Προβολές & Μελέτη 

Πρωτότυπων Ταινιών Κινουµένων Σχεδίων από όλο τον κόσµο, κ.α. Παράλληλα, η Παιδική 

Πολιτιστική Λέσχη «ΕΚΦΡΑΣΗ» διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικές εκδροµές αλλά και 

κυριακάτικα εργαστήρια µε γνωστούς καλλιτέχνες (εικονογράφους, συγγραφείς κτλ.). 

 

Η  Interamerican, µέλος του Οµίλου EUREKO, στα πλαίσια του προγράµµατος Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) «Πράξεις Ζωής» θα αποτελέσει για το έτος 2011 ευγενικό 

χορηγό της Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχης «ΕΚΦΡΑΣΗ», στηρίζοντας τα εργαστήρια που 

προσφέρει, µεγιστοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινωνική προσφορά της εταιρείας 

που εστιάζει στην ποιότητα της ζωής και στην αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, 

διακρίσεων και αποκλεισµών.  

 

Το πρόγραµµα της Παιδικής Λέσχης «ΕΚΦΡΑΣΗ» περιλαµβάνει τα ακόλουθα εργαστήρια: 

 

• Τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία µέσα από την τέχνη: Εργαστηριακά σεµινάρια 

εικαστικής δηµιουργίας για παιδιά 6 – 13 ετών. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να 

αναπτύξει τις έµφυτες και εν δυνάµει ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών και κατά 

προέκταση ολόκληρη την προσωπικότητα τους.  

 

• Yoga για παιδιά: από τη Μαρία Καραχάλιου. Το σεµινάριο για παιδιά ηλικίας 5-10 

ετών, επικεντρώνεται ακριβώς στα σηµεία που χρειάζονται ενίσχυση τα σηµερινά παιδιά 

(αντιµετώπιση υπερκινητικότητας και συνδρόµου ελλειµµατικής προσοχής, τόνωση 

νευρικού συστήµατος και βελτίωση συγκέντρωσης).  

 

Επιπλέον, η Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «ΕΚΦΡΑΣΗ» προσφέρει ∆ιαπολιτισµικές 

Συναντήσεις τα Σαββατοκύριακα, στην Φιλοκτήτου 85, Ίλιον, έχοντας ως στόχο τη 



 
 

                                                                                                                            

Κεντρικά γραφεία: Γαστούνης & Γουµενίτσης 14, Τ.Κ. 12131 Περιστέρι. 
Τηλ/Fax: 210 5913826. 

Ε-mail: mko.edra@gmail.com. Url: www.edra-coop.gr  

 

 

 

σελ. 2 

 

γνωριµία των παιδιών µε στοιχεία πολιτισµού άλλων χωρών και την αύξηση της 

ευαισθητοποίησής τους σε θέµατα φυλετικής διαφορετικότητας. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει: 

 

• Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, 12.00: Εργαστήρι Ινδιάνικου Πολιτισµού 

β’ και Γ’ µε την Αλεξάνδρα Μυλιοπούλου 

• Σάββατο 12 Μαρτίου, 19.30: Ιστορίες µε ζώα από όλο τον κόσµο από την οµάδα 

Ταξιδευτές Παραµυθιών του ∆. Προύσαλη 

• Σάββατο 19 Μαρτίου, 12.00: ΕΚ∆ΡΟΜΗ προς προγραµµατισµό 

• Σάββατο 26 Μαρτίου, 12.00: Το όνειρο ενός Ζώου: Γνωριµία µε την τέχνη των 

Aboriginals της Αυστραλίας µε την Ιωάννα Τσελέντη.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνείτε µε την Υπεύθυνη των 

Εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών Προγραµµάτων, Μαριτίνα Κονταράτου, τηλ. 210-

5913826, 6942056334, email: arts.edra@gmail.com. www.edra-coop.gr.  

 

 

Χορηγός Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχης «ΕΚΦΡΑΣΗ»: 

 
 

 

 

 

 
Η «Ε∆ΡΑ» είναι Κοινωνικός µη κερδοσκοπικός οργανισµός εποπτευόµενος από το Υπουργείο 
Υγείας που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και Νοητικής Υστέρησης από το 
2001, µε στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την προάσπιση των δικαιωµάτων των 
ευπαθών και µη ευνοηµένων οµάδων, την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση. Ο Οργανισµός 
λειτουργεί δύο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στα πλαίσια της 
αποασυλοποίησης, Στέγη Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης, Κέντρο Εναλλακτικής 
Απασχόλησης και Θεραπευτικών ∆ράσεων ανοιχτό προς την κοινότητα, πέντε 
Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα για παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες (Περιστέρι, Ίλιον, Άγιοι 
Ανάργυροι, Βύρωνα, ∆άφνη), Παιδική Πολιτιστική Λέσχη & ΛΕΣΧΗ ΑΜΕΑ στο ∆ήµο 
Ιλίου, Κοινωνικό Παντοπωλείο στο ∆ήµο Αγ. Αναργύρων, Κέντρο Κοινωνικής 
Οικονοµίας στο Περιστέρι και το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» (Περιστέρι, Βόλο, 
Πάτρα).  

Παράλληλα, εκδίδει την FreePress Εφηµερίδα «ΑΛΜΑ ΥΓΕΙΑΣ» ενώ υλοποιεί εθελοντικά 
προγράµµατα, εκδηλώσεις µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης 
κοινότητας (π.χ. το ετήσιο διεθνές φεστιβάλ Τέxνης ART4MORE, την Παναττική αθλητική 
διοργάνωση ΑµΕA, κ.α. 
 

 

Το έργο της δηµιουργίας και λειτουργίας των Οικοτροφείων 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία-

Πρόνοια» 2000-2006 του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου, στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 για την «Αποασυλοποίηση και 

κοινωνικοοικονοµική (επαν)ένταξη ψυχικά ασθενών» µε 

συγχρηµατοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταµείο (ΕΚΤ) 

και 25% από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας. 

 


