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      ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

 Ο Σύλλογος «ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ» ιδρύθηκε στη Δυτική Θεσσαλονίκη το έτος 2007 

με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία. Ενεργά και 

δυναμικά παρεμβαίνει σε θέματα προσβασιμότητας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

αποκατάστασης, κοινωνικοποίησης και εξόδου από την απομόνωση της 

προκατάληψης και του ρατσισμού. Τονίζεται ότι για το σύνολο των προσπαθειών ο 

Σύλλογος δεν λαμβάνει καμία οικονομική ενίσχυση από την Πολιτεία, κρατικό φορέα ή 

Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι υπηρεσίες που παρέχει η «ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ»  

προσφέρονται εντελώς δωρεάν σε όλους τους πολίτες της περιοχής που έχουν ανάγκη. 

 Λειτουργεί καθημερινά σε εθελοντική βάση τη δομή «Εργαστήρι Τέχνης και 

Πολιτισμού» όπου τα ΑΜΕΑ εκπαιδεύονται και απασχολούνται δωρεάν σε ζωγραφική, 

μουσική, Η/Υ, παραδοσιακούς χορούς κ.α.. Το παραγόμενο έργο παρουσιάζεται σε 

εκθέσεις ζωγραφικής, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές και αθλητικές 

δραστηριότητες κλπ., με σαφή τάση εξωστρέφειας και ενημέρωσης των πολιτών 

σχετικά με τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία.   

Από το έτος 2015 υλοποιεί οργανωμένο σχέδιο συγκέντρωσης και διάθεσης 

ανακυκλώσιμου υλικού (πλαστικά καπάκια). Από την πρώτη στιγμή τέθηκαν τρεις  

συγκεκριμένοι στόχοι:  α) η διάδοση της ιδέας της δημιουργικής ανακύκλωσης, κυρίως 
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στις νεαρές ηλικίες β) η επιστροφή του θετικού αποτελέσματος στο κοινωνικό σύνολο 

γ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με αναπηρία.  

 Τα χρήματα που συγκεντρώνονται από την διάθεση των καπακιών σε εταιρίες 

ανακύκλωσης χρησιμεύουν στην προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων και βοηθημάτων, 

τα οποία παραδίδονται με τη μορφή δωρεάς σε άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη. 

  Στη συγκεκριμένη προσπάθεια συμμετέχουν φορείς του Δημοσίου και των 

Ο.Τ.Α., σχολικές μονάδες, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, μικρές και μεγάλες 

επιχειρήσεις, καθώς και πολλοί ανώνυμοι πολίτες από το όλο σχεδόν το πολεοδομικό 

συγκρότημα και το νομό Θεσσαλονίκης, της βόρειας Ελλάδας, ακόμα και νησιών. 

 Η επιτυχία της δράσης αυτής αποτυπώνεται στο πολύ σημαντικό παραγόμενο 

αποτέλεσμα. Από την ποσότητα 50 περίπου τόνων πλαστικών καπακιών που 

συγκεντρώθηκαν έχουν ήδη αγορασθεί και παραδοθεί σε διαφορετικά άτομα με 

βαριές κινητικές αναπηρίες ένα ειδικά διασκευασμένο ηλεκτροκίνητο αναπηρικό 

αμαξίδιο αξίας 8.000 ευρώ, ένα μηχάνημα υποβοήθησης βαδίσματος αξίας 1.500 

ευρώ και ένας γερανός ανύψωσης αξίας 1.400 ευρώ. 

 Επίσης, τον Νοέμβριο του 2019 σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση ο 

Σύλλογος «ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ» δώρισε στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» πέντε αναπηρικά αμαξίδια αξίας 1.500 ευρώ, ως κοινωνικά 

παραγόμενο προϊόν της δράσης ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερόταν η πολύπλευρη 

στήριξη που παρείχε στο έργο αυτό ο Δήμος Παύλου Μελά και όλες οι υπηρεσίες του. 

Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν δεν υπήρχαν οι 

εθελοντές της «ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΖΩΗΣ». Ακούραστοι, πρόθυμοι, φιλότιμοι, προσηλωμένοι 

πάντα στον κοινό στόχο, θυσίασαν ατέλειωτες ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο 

για να μεταφέρουν, να συσκευάσουν, να γεμίσουν τα πελώρια big-bangs, να 

βρίσκονται κάθε φορά εκεί που η ανάγκη απαιτούσε. 

 Ευχαριστούμε όλους εσάς, που συμμετείχατε, που πιστέψατε στους σκοπούς 

αυτής της δραστηριότητας, που μάθατε κι άλλους ανθρώπους να ανακυκλώνουν, που 

βάλατε στην άκρη έστω και ένα καπάκι. 

Συνεχίζουμε το έργο μας παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία.  

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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