
 

 

Λάρισα, 7 Φεβρουαρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Λάρισας 

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας  

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, σε συνεργασία με την 

Κοινωνική Υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας πραγματοποίησαν, την Πέμπτη 24 

Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00μμ, στο χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου, την κοπή της 

ετήσιας Βασιλόπιτας, καθώς και μουσικό απογευματινό για τους ηλικιωμένους. 

Η ομάδα των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., που παρέχει υπηρεσίες στο 

Δημοτικό Γηροκομείο, οργάνωσε την εκδήλωση αυτή για τους ηλικιωμένους, προσφέροντάς 

τους δώρα και μοιράζοντας ευχές ενόψει της  νέας χρονιάς. 

Την διασκέδαση των ηλικιωμένων ανέλαβε δωρεάν η Λαϊκή Δημοτική ορχήστρα με τους  κ.κ. 

Τσακνάκη Ηλία (τραγούδι - αρμόνιο), Αγριόδημο Χρήστο (τραγούδι), Καρκατσέλα Θεόδωρο 

(κλαρίνο) και Κωσταβέλη Γεώργιο (μπουζούκι,τραγούδι). 

Η Βασιλόπιτα ήταν μια προσφορά από τον κ. Σχουλή Νικόλαο του ζαχαροπλαστείου «ΛΙΝΤΑ»,  

ενώ το κατάστημα του κ. Τσιτσιπά Μάκη προσέφερε διάφορα γευστικά εδέσματα. 

Συγκινητική ήταν η αναφορά στο πρόγραμμα του αντ/ρου κ. Φώτιου Σπυροπούλου στην 

τελετή μνήμης της 2ας Ιουνίου 2018 του ιδρυτού και πρώτου προέδρου του Δ.Σ. του 

Περιφερειακού Τμήματος, Μητροπολίτου Κορινθίας, Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρού 

Μιχαήλ, στο παρεκκλήσιον της Αγ. Φωτεινής Ιεράς Μητροπόλεως. 

Για το επίκαιρο θέμα της καμπάνιας εγγραφής νέων μελών αλλά και των επικείμενων 

εκλογών για την ανάδειξη νέου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής 

και Επιτροπής Δεοντολογίας, καθώς και Περιφερειακών Συμβουλίων, έκανε λόγο η Πρόεδρος 

και η Γραμματέας του Τμήματος. 



Κινητό Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Δρόμο» σε αστέγους 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας πραγματοποίησε το 

κινητό πρόγραμμα βοήθειας «Βοήθεια στο Δρόμο» σε άστεγους (διερχόμενους ή που ζουν 

στη Λάρισα) κατά την διάρκεια της νύχτας. Κοινωνικός Λειτουργός και Εθελοντές Κοινωνικής 

Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. επισκέφτηκαν διάφορες περιοχές της πόλης τόσο στο κέντρο, όσο και 

περιφερειακά προσφέροντας υλική βοήθεια (τρόφιμα, ροφήματα, είδη ατομικής υγιεινής, 

ρουχισμό καθώς και άλλα είδη πρώτης ανάγκης) στους άστεγους. Επίσης, τους ενημέρωσαν 

για την ύπαρξη άλλων κοινωνικών υπηρεσιών της πόλης, από τις οποίες μπορούν να λάβουν 

βοήθεια. Παράλληλα, άστεγοι επισκέπτονται, σε τακτά διαστήματα, τα γραφεία του Ε.Ε.Σ. 

όπου τους παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη και υλική βοήθεια. 

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας για τους ωφελούμενους του προγράμματος 
«Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων» 

Η Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, σε 

συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία της Δομής Γιάννουλης του Παραρτήματος ΑΜΕΑ του 

Νομού Λάρισας «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» οργάνωσαν εκδήλωση - κοπή πίτας, 

στην Ταβέρνα «του κυρ Χρήστου», στις 30 Ιανουαρίου 2019, για τα παιδιά που 

παρακολουθούν το πρόγραμμα «Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων». 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. που 

προσφέρει υπηρεσίες στο πρόγραμμα, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Ε.Ε.Σ. και του ΑΡΙΣΤΕΑ 

και τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα. Οι Εθελοντές ευχήθηκαν για την νέα 

χρονιά. 

*** 


