
  

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των  

Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» 

Οι 150 μικροί φίλοι των Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων «ΠΝΟΗ» Περιστερίου και «Ιλιαχτίδα» 
Δήμου Ιλίου του φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» έκλεισαν τα μάτια τους και μεταφέρθηκαν σε 
έναν μαγικό τόπο, όπου όλα ήταν γιορτινά και περιλάμβαναν πολλές εκπλήξεις: Ομαδικό 
παιχνίδι με μπαλόνια από ειδικό εμψυχωτή - παιδαγωγό, πολύ χορό και φαγητό, ενώ ο Άγιος 
Βασίλης με ένα πλατύ χαμόγελο μοίραζε πολλά δώρα ευχόμενος καλή χρονιά!... Όταν άνοιξαν 
τα μάτια τους είδαν ότι όλα ήταν αληθινά… Βρίσκονταν στην Χριστουγεννιάτικη 
Εκδήλωση που πραγματοποίησε η «ΕΔΡΑ» για εκείνα την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου στο ΚΥΒΕ 
Περιστερίου. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Πρόεδρος του φορέα κα. Μαρία Κερασόγλου και ο Επιστημονικά 
Υπεύθυνος κ. Οικονόμου Αλέξανδρος, οι οποίοι ευχαρίστησαν τους γονείς για την 
εμπιστοσύνη που δείχνουν στο έργο τους και έστειλαν με τη σειρά τους τις καλύτερες ευχές 
για τη νέα χρονιά. 

Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», σε Περιστέρι, Ίλιον, Αγίους 
Αναργύρους, Βύρωνα και Δάφνη εξυπηρετούν παιδιά 5-15 ετών με μαθησιακές δυσκολίες, 
παρέχοντας ειδικές υπηρεσίες αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, λογοθεραπείας, 
εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης και συμβουλευτικής οικογένειας. Τα Κέντρα 
στελεχώνονται από διεπιστημονικές ομάδες, οι οποίες αποτελούνται από επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας: ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς 
λειτουργούς και εργοθεραπευτές.  



Το έργο που διατελείται είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και σπάνιο αφού οι υπηρεσίες 
παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ προς τα εξυπηρετούμενα μέλη και τις οικογένειες τους, με την κάλυψη 
των ασφαλιστικών ταμείων.  

  

Η ΕΔΡΑ ευχαριστεί θερμά: 

  

το Δήμο Περιστερίου για τη διάθεση του χώρου του ΚΥΒΕ (Κέντρο Υποστήριξης 
Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων)  

καθώς και τις ακόλουθες εταιρείες για την προσφορά ειδών για την εκδήλωση: 

     

     

  

Στη σελίδα http://www.edra-coop.gr/ViewShopArticle.aspx?ArticleId=5915 θα 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση. 

  
  

Για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Γκούτσιου 
Αριστέα, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Κοινωνικού Μάρκετινγκ Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», τηλ/fax: 
210-5913826, κιν.: 6936 784724, e-mail: mko.edra@gmail.com, Url: www.edra-coop.gr  

 


