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 ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΔΗΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Μηνιαία προσφορά τροφίμων για ένα χρόνο (2006) σε 24 Ιερούς 

Ναούς του Δήμου Πειραιά,  για τα γεύματα αγάπης των άπορων 

συνανθρώπων μας. 

 

 ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑ 

 Μηνιαία προσφορά τροφίμων (νωπών και συσκευασμένων) για 

80 άπορες οικογένειες (2007-2009). 

 Προσφορά τροφίμων για τις παιδικές κατασκηνώσεις της   

Μητρόπολης (2011). 

 Αγορά πλήρους εξοπλισμού σκευών για την κουζίνα των 

κατασκηνώσεων (λόγω πυρκαγιάς) (2011). 

 Οικονομική ενίσχυση για την ανέγερση Μονής και κέντρου 

φιλοξενίας αστέγων.  

 

 Ι.Ν. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΠΕΡΑΜΑΣΟ  

 Προσφορά τροφίμων σε 40 άπορες οικογένειες (2007-2013).  

 Σχολικά είδη, παιχνίδια για τις οικογένειες των παιδιών. 

 

 UNESCO ΝΙΚΑΙΑ 

 Προσφορά τροφίμων σε 150 άπορες οικογένειας της Νίκαιας 

μέσω των τοπικών δικτύων της UNESCO (2007 - 2009).  

 Μηνιαία σίτιση σε 150 άπορες οικογένειες της Νίκαιας μέσω των 

τοπικών δικτύων της UNESCO (2010-2015). 

 Πέραν της μηνιαίας σίτισης, διοργάνωση εορταστικών 

γευμάτων, καθώς επίσης και bazaar με είδη ένδυσης και 

υπόδησης κατά τις εορταστικές περιόδους.  
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 UNESCO ΠΕΡΑΜΑ 

Μέσω των τοπικών δικτύων της UNESCO, συνεχίσαμε για τα έτη 

2007-2009 την προσφορά τροφίμων σε 50 άπορες οικογένειες του 

Περάματος και από 2010 έως το 2015 η προσφορά τροφίμων 

ήταν μηνιαία. 

 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΠΝΩΣΗΡΙΟ 

Ο «Κρίκος Ζωής» προσέφερε 30 κουκέτες (60 μονά κρεβάτια) και 

60 στρώματα στο Κοινωνικό Υπνωτήριο των Μονίμων Κοινωνικών 

Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον όμιλο UNESCO 

Δήμου Πειραιά (2013) για τους άστεγους και άπορους 

συνανθρώπους μας που φιλοξενούνται στον ξενώνα. Το έργο 

αυτό έγινε εις μνήμην της Αναστασίας Κολλάκη, επίτιμου 

προέδρου του συλλόγου μας. 

 

 ΥΙΛΟΙ ΣΟΤ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ Π.ΥΑΛΗΡΟΤ 

 Αποστολή τροφίμων και ρουχισμού για 50 οικογένειες ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα το 2006-2009 στον σύλλογο «Φίλοι 

του Ερυθρού Σταυρού». 

 Μηνιαία προσφορά τροφίμων για 50 άτομα (2010-2015). 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων και προσφορά οικονομικής 

ενίσχυσης για 15 παιδιά με νεφρική ανεπάρκεια που βρίσκονται 

σε διαδικασία αιμοκάθαρσης. 

 

 ΔΗΜΟ ΚΗΥΙΙΑ 

 Μηνιαία προσφορά τροφίμων σε 20 άπορες οικογένειες (2010-

2014) που διαμένουν στις εργατικές κατοικίες στην περιοχή της 

Κηφισιάς. 
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 Οικονομικό βοήθημα για τις ανάγκες των οικογενειών αυτών.  

 Αγορά ηλεκτρικών ειδών για άπορη οικογένεια.  

 Οικονομική ενίσχυση για την προσθετική μέλους δεξιού άκρου 

σε άτομο με κινητικό πρόβλημα. 

 

 ΣΡΟΦΟΠΙΣΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΑΦΑΪΑ 

Προσφορά πλήρως εξοπλισμένου τροχόσπιτου (κουζίνα, μπάνιο 

και υπνοδωμάτια) σε άστεγη οικογένεια στον Ν. Αχαΐας με 3 παιδιά 

(2010).  

 

 ΩΜΑΣΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΙΟΤ «ΑΓΙΟ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ» ΝΕΑ 

ΜΤΡΝΗ 

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα μας (20011-2017) 

Την πολυμελή οικογένεια του Αγίου Πολυκάρπου ο «Κρίκος» την 

στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις, καλύπτοντας καθημερινές 

λειτουργικές ανάγκες σε τρόφιμα, ρουχισμό, αγορά πετρελαίου 

θέρμανσης και πληρωμή ενοικίων, ημερήσια γεύματα για τα 

παιδιά, φροντιστήρια και εορταστικές εκδηλώσεις. 

Το σημαντικότερο, όμως, όλων είναι η βάπτιση ενός από τα παιδιά 

του Ιδρύματος. Με αυτή μας την πράξη, αναπτύχθηκε στενότερος 

και ισχυρότερος δεσμός με την αγαπημένη μας οικογένεια στη Ν. 

Σμύρνη.  

 

 ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΗ ΑΘΕΝΕΙΑ «Η 

ΥΛΟΓΑ» 

 Οικονομική ενίσχυση για την λειτουργία του «Σπιτιού των 

παιδιών» της Φλόγας (2009). 

 

 Αγορά υπολογιστών για την απασχόληση των παιδιών(2016). 
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 Διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης για τα παιδιά με 

προσφορά γλυκισμάτων και δώρων. 

 

 ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΓΕΝΝΗΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ «Η ΑΓΚΑΛΙΑ» 

Ο Κρίκος Ζωής βρίσκεται δίπλα στον ύλλογο Προστασίας 

Αγέννητου παιδιού «Η Αγκαλιά», προσφέροντας γάλατα, τρόφιμα, 

πάνες, παιδικά κρεβατάκια, port-bebe, αλλαξιέρες, ρούχα, 

παπούτσια και παιδική προίκα.  

Επίσης, ο σύλλογός μας καλύπτει έξοδα για βαπτιστικά είδη 

(ρούχα, παπούτσια, λαμπάδες κ.ά.) των παιδιών του συλλόγου. 

 

 ΚΙΒΩΣΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

 Οικονομική ενίσχυση στην «Κιβωτό του Κόσμου» (2005) για τις 

ανάγκες του έργου τους. 

 Συμμετοχή στην δαπάνη για την ανέγερση του νέου κτηρίου 

φιλοξενίας παιδιών (2008). 

 

 ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 

ΝΕΟΠΛΑΜΑΣΙΚΕ ΠΑΘΗΕΙ «Η ΠΙΣΗ» 

Οικονομική ενίσχυση για αγορά ιατρικού εξοπλισμού (2008).  

 

 ΕΜΒΟΛΙΑ BEXSERO 

Προσφορά 45 εμβολίων BEXSERO Χ1 PF SYR x 0,5 ΜL  Μηνιγγίτιδα 

τύπου Β, 1η και 2η δόση για παιδιά απόρων οικογενειών (2017).  

 

 

 Κάλυψη χειρουργικής επέμβασης αποκατάστασης οφθαλμού σε 

παιδί ηλικίας 5 ετών (Α.Ι.) σε ιδιωτικό νοσοκομείο, λόγω όγκου στο 

οπτικό νεύρο (2013). 
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 Αγορά τεχνητών μελών (2012) για συνάνθρωπό μας με 

ακρωτηριασμό των κάτω άκρων (Θ.Κ.). 

 

 Οικονομική ενίσχυση σε αθλητή Παραολυμπιονίκη (Α.Π.) για την 

αθλητική του προετοιμασία (2012).  

 

 ΟΙΚΟΣΡΟΥΕΙΟ ΣΤΥΛΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ «Ειρήνη Λ. Λασκαρίδου» 

 Προσφορά τροφίμων, ειδών υγιεινής, ρουχισμού.  

 Προσφορά πετρελαίου θέρμανσης (2 τόνων).  
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