
 
Λάρισα, 27 Φεβρουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: "Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας" 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, σε συνεργασία με την 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου, πραγματοποίησαν την Πέμπτη 25 
Ιανουαρίου 2018, και ώρα 18:00 μμ, στο χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου, την κοπή της 
ετήσιας Βασιλόπιτας, καθώς και μουσικό απογευματινό δρώμενο για τους ηλικιωμένους.  

Η ομάδα των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, 
η οποία προσφέρει συστηματικά τις υπηρεσίες της στο Δημοτικό Γηροκομείο, οργάνωσε 
αυτή την εκδήλωση προσφέροντας δώρα στους ηλικιωμένους και ανταλλάσσοντας ευχές 
για το νέο έτος.  

 
Το μουσικό κομμάτι της εκδήλωσης ανέλαβε αφιλοκερδώς η Λαϊκή Δημοτική ορχήστρα του 
κου Τσακνάκη Ηλία (Τραγούδι-αρμόνιο), με τους μοσικούς κ.κ. Αρσένη Ευάγγελο 
(τραγούδι), Αραμπατζή Γεώργιο (κλαρίνο), Γκόλτσιος Ιωάννη (μπουζούκι-κιθάρα) και 
Αρσένη Αικατερίνη (τραγούδι).  

Η Βασιλόπιτα ήταν μια προσφορά του ζαχαροπλαστείου "ΛΙΝΤΑ", ενώ το κατάστημα του κου 
Τσιτσιπά Μάκη προσέφερε διάφορα γευστικά εδέσματα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας πραγματοποίησε Κινητό Πρόγραμμα 
Βοήθειας «Βοήθεια στο Δρόμο» σε αστέγους (διερχόμενους και μόνιμα διαβιούντες στη 
Λάρισα) κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κοινωνικός Λειτουργός και Εθελοντές Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. επισκέφθηκαν διάφορες περιοχές της πόλης τόσο στο κέντρο όσο και 
περιφερειακά, προσφέροντας υλική βοήθεια (τρόφιμα, ροφήματα, είδη ατομικής υγιεινής, 
ρουχισμό, καθώς και λοιπά είδη πρώτης ανάγκης).  

Επίσης, το κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ. ενημέρωνε τους αστέγους συμπολίτες μας για τις διαθέσιμες 
Κοινωνικές Υπηρεσίες της πόλης από τις οποίες είχαν τη δυνατότητα να λάβουν επιπλέον 
βοήθεια.  

Ας σημειωθεί άτομα της συγκεκριμένης ευπαθούς ομάδας επισκέπτονται τα γραφεία του 
Ε.Ε.Σ. στη Λάρισα όπου λαμβάνουν ψυχοκοινωνική στήριξη και υλική βοήθεια. 



 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ "ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ" 

Στις 31 Ιανουαρίου 2018, η ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας μαζί με την ομάδα 
ατόμων με ειδικές αναπηρίες και με την εποπτεία της κοινωνικής υπηρεσίας του 
Παραρτήματος ΑμεΑ Λάρισας «Ο Αριστεύς» επισκέφθηκαν το καλλιτεχνικό εργαστήρι της 
Υπηρεσίας. Εκεί, στα πλαίσια της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων των ΑΜΕΑ 
παρακολούθησαν την κατασκευή κεραλοιφής από ειδική παρασκευάστρια. 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Η Κοινωνική Υπηρεσία Ε.Ε.Σ. Λάρισας, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Υπηρεσία της Δομής 
Γιάννουλης του Παραρτήματος «Ο Αριστεύς», οργάνωσαν στις 7 Φεβρουαρίου 2018 
εκδήλωση-κοπή πίτας στην ταβέρνα "ΛΟΥΚΟΥΛΟΣ" για τα παιδιά που παρακολουθούν το 
πρόγραμμα "ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων".  

 
Στην εκδήλωση εκτός από τα ίδια τα παιδιά παρευρέθηκε η Ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., που προσφέρει υπηρεσίες στο εν λόγω πρόγραμμα, όπως επίσης και 
κοινωνικοί λειτουργοί του Ε.Ε.Σ. και του Αριστέα. 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας της Λάρισας  σε συνεργασία με την  Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δημοτικού Γηροκομείο οργάνωσαν και πραγματοποίησαν επίσκεψη με τους 
ηλικιωμένους του Γηροκομείου στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης.  

 
Εκεί η υπεύθυνη του Μουσείου κα Καλοκαιρινού Φανή έκανε αναφορά στα αποκριάτικα 
ήθη και έθιμα του τόπου μας ενώ οι ηλικιωμένοι με τη βοήθεια των εθελοντών 
κατασκεύασαν τις δικές τους αποκριάτικες μάσκες. 

Την μεταφορά των ηλικιωμένων και των εθελοντών  ανέλαβε δωρεάν το τουριστικό 
γραφείο "ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ TRAVEL". 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ 

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετείχαν σε 
Ημερίδα Υγείας που διοργανώθηκε στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Ίδρυμα με θέμα τον 
καρκίνο και την πρόληψη.  

Στην εκδήλωση έγιναν διαλέξεις σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
ασθένειας, καθώς και συζητήσεις σχετικά με νέες θεραπείες.  

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου  του Δρ. Μιχαήλ Χρυσοφού «Το 
ταξίδι του εαυτού μου».  

Διοργανωτής της Ημερίδας ήταν ο Δήμος Λαρισαίων, με συνδιοργανωτές την UNESCO, το 
Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λάρισας, τον Σύλλογο πολυτέκνων και άλλους φορείς. 

*** 

 


