
 

Αγία Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδήλωση Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αγίας Παρασκευής  

Μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, παραμονές Πρωτοχρονιάς, ακούστηκαν τα Κάλαντα στη Στέγη 

Γερόντων Αγίας Παρασκευής «Άγιος Νεκτάριος» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, από την χορωδία των 

Εθελοντριών Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, παρουσία του Προϊσταμένου της Στέγης π. 

Κωνσταντίνου Κουνάλη, καθώς και του κ. Σταύρου Δρόσου από το Τμήμα Σαμαρειτών, ενώ ιδιαίτερα 

τιμητική ήταν και η παρουσία του πρώην Δημάρχου Αγίας Παρασκευής, κ. Γιάννη Σταθόπουλου. 

Εξαιρετική ήταν και η συμμετοχή της Παιδικής - Νεανικής  Χορωδίας «Η παρέα του Αγίου Ανδρέα», του 

Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα της Πόλης μας, υπό τη Διεύθυνση της μαέστρου κ. Ελευθερίας Κουτσαβλάκη.  

Η γιορτή περιελάβανε πολλά εορταστικά τραγούδια και τραγούδια «παλιάς» εποχής, όπως και 

παραδοσιακά κάλαντα από πολλές περιοχές της Ελλάδος, τα οποία απέδωσαν με μεγάλη επιτυχία και 

αγάπη οι δύο χορωδίες, δίνοντας χαρά και συγκίνηση στις καρδιές των υπερήλικων ανθρώπων, που 

φιλοξενούνται στη Στέγη.  

Η πρωτοβουλία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αγίας Παρασκευής και η πρόταση συνεργασίας με την 

χορωδία του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, επιδοκιμάστηκε από τους Δημότες της Πόλης μας και καταχειροκροτήθηκε 

από τους παρευρισκομένους εθελοντές, που είχαμε την τύχη να είναι παρόντες.  

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με κεράσματα, τα οποία πρόσφεραν μεταξύ άλλων μεγάλα και συνοικιακά 

καταστήματα, ως ένδειξη ευαισθησίας και εμπιστοσύνης στο έργο και το όνομα του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού, τον οποίο έχουμε την τιμή να υπηρετούμε.  

Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην υπεύθυνη της Στέγης Γερόντων, η 

οποία μερίμνησε για την επίσκεψή μας, ενώ στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, συντέλεσαν όπως πάντα, 

η Διοίκηση του Ε.Ε.Σ., ο αξιότιμος Πρόεδρος κ. Αντώνιος Αυγερινός, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος 

Σκούμας, οι Γραμματείες των ιδιαίτερων Γραφείων τους και οι Τομείς Νοσηλευτικής, Σαμαρειτών και 

Κοινωνικής Πρόνοιας.  

Το 2019 τέλειωσε με χαρά, συγκίνηση και το μήνυμα της προσφοράς. Το καθήκον όλων μας είναι να 

συμπαραστεκόμαστε διαρκώς στην προσπάθεια έργων αγάπης και φιλανθρωπίας.  

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αγίας Παρασκευής και η Παιδική - Νεανική Χορωδία «Η παρέα του Αγίου 

Ανδρέα», σας εύχονται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 

*** 


