
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 28 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Χριςτουγεννιάτικη εκδήλωςη ςτη Δομή Φιλοξενίασ Προςφφγων & Μεταναςτών Ριτςώνασ 

Ο Σομζασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ του Ελληνικοφ Ερυθροφ ταυροφ, πραγματοποίθςε τθν Σετάρτη 21 
Δεκεμβρίου 2022, εορταςτικι εκδιλωςθ για τα παιδιά των φιλοξενουμζνων τθσ Δομισ Φιλοξενίασ 
Προςφφγων & Μεταναςτϊν Ριτςϊνασ, ςτο πλαίςιο των εορτϊν των Χριςτουγζννων. 

Η εκδιλωςθ περιελάβανε τθν υλοποίθςθ μουςικοχορευτικϊν δρϊμενων, δράςεων δθμιουργικισ 

απαςχόλθςθσ ανθλίκων και τθν ανάπτυξθ ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων (ακλοπαιδιζσ, επιτραπζηια 
παιχνίδια, ςκάκι, κ.λ.π.) 

Ειδικότερα, τα παιδιά απαςχολικθκαν δθμιουργικά με τθν καταςκευι χειροποίθτων καρτϊν και τθ 
ςυμμετοχι ςε διαδραςτικά παιχνίδια με τθν υποςτιριξθ των εκελοντϊν του Σομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ. Η 
δράςθ του Ε.Ε.. πλαιςιϊκθκε από Χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια, ενϊ προςφζρκθκαν 240 δώρα ςτα παιδιά 
που ςυμμετείχαν. 

Μζροσ των δϊρων εξαςφαλίςκθκε μζςω ευγενικισ χορθγίασ του 5ου Νηπιαγωγείου Νζασ μφρνησ, ενόψει 
των εορτϊν των Χριςτουγζννων. Οι εκπαιδευτικοί, αναγνωρίηοντασ το ςθμαντικό ζργο του Ελλθνικοφ 
Ερυκροφ ταυροφ και κζλοντασ να εμφυςιςουν ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ τουσ τισ ζννοιεσ τθσ 
αλλθλεγγφθσ, τθσ αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ και του αλλθλοςεβαςμοφ και, ςυγκζντρωςαν δϊρα 
μικρισ οικονομικισ αξίασ αλλά μεγάλου ςυμβολιςμοφ, για τα παιδιά προςφφγων και μεταναςτϊν που 
φιλοξενοφνται ςτθ Δομι, ωσ ζνδειξθ αγάπθσ και αλλθλεγγφθσ από τα παιδιά προσ τα παιδιά. 

Σο τζλοσ τθσ ψυχαγωγικισ εκδιλωςθσ βρικε όλα τα παιδιά χαροφμενα και ενκουςιαςμζνα για τισ όμορφεσ 
ςτιγμζσ που ζηθςαν, ενϊ δεν παρζλειψαν να ευχαριςτιςουν το προςωπικό του ΕΕ για τθν ευκαιρία που 
τουσ δόκθκε να βγουν, ζςτω και για λίγο, από το κακθμερινό τουσ πρόγραμμα και να αιςκανκοφν το 
εορταςτικό κλίμα των εορτϊν τθσ χϊρασ που τα φιλοξενεί. 

Σθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ εκπρόςωποι Φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτθ Δομι, οι 
οποίοι ςυνεχάρθςαν τον ΕΕ για τθ ςθμαντικι πρωτοβουλία που ανζλαβε και τθν άψογθ διοργάνωςθ τθσ 
δραςτθριότθτασ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι ςτθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ εκδιλωςθσ, ςυνζβαλε θ ςθμαντικι υποςτιριξθ και 
ςυνδρομι που παρείχαν οι Εκελοντζσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ ΕΕ ςτο προςωπικό του ΕΕ που ανζλαβε τθ 
ςυνολικι ευκφνθ για τθν προετοιμαςία και τθν υλοποίθςι τθσ. 
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