
 
Λάρισα, 30 Ιουνίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας και Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας 

Η Κοινωνική Υπηρεσία και το 
Σώμα Εθελοντών Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας 
συμμετείχαν και φέτος στις 
εκδηλώσεις που οργάνωσε  ο 
Δήμος, στις όχθες του Πηνειού 
πόταμου, στις 21 έως τις 24 
Ιουνίου 2017. Συγκεκριμένα, 
λειτούργησαν ενημερωτικό 
περίπτερο, από τις 18:00 έως τις 
24:00, με σκοπό την προβολή του 
έργου τις Κοινωνικής Υπηρεσίας 
και των Εθελοντών της, ενημερώνοντας παράλληλα το κοινό για τον εθελοντισμό 
στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας αλλά και για την εγγραφή υποψηφίων 
εθελοντών. Επίσης, λειτούργησε Κινητή Παιχνιδιοθήκη για τα παιδιά που 
επισκέπτονταν τις εκδηλώσεις συμμετέχοντας στις διάφορες δραστηριότητες των 
οργανωτών.  

*** 

 

Στις 10 Ιουνίου 2017, η Κοινωνική Υπηρεσία και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ε.Ε.Σ. Λάρισας, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σχολικών 
μονάδων, ιδρυμάτων - θεραπευτηρίων (ΑμεΑ) ν. Λάρισας, να συμμετάσχουν στους 
Περιφερειακούς αγώνες στίβου (ΑμεΑ) 2017, στο στάδιο Αλκαζάρ, ανταποκρίθηκαν 
άμεσα και βοήθησαν να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι αγώνες. 

*** 

 



Η Κοινωνική Υπηρεσία και η ομάδα 
Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας 
Λάρισας, σε συνεργασία με την 
Κοινωνική Υπηρεσία του τοπικού 
Δημοτικού Γηροκομείου, θέλοντας 
να αποχαιρετήσουν τους 
ηλικιωμένους, ενόψει των 
καλοκαιρινών διακοπών, 
οργάνωσαν και πραγματοποίησαν 
στις 30 Μαΐου 2017 μουσική 
εκδήλωση στον χώρο  του 
ιδρύματος.  

Παρατέθηκε γεύμα ενώ οι Εθελοντές προσέφεραν γλυκίσματα και εδέσματα.  

Τη διασκέδαση των ηλικιωμένων ανέλαβε δωρεάν η Λαϊκή Δημοτική Ορχήστρα με 
τους Παπαϊωάννου Απόστολο (μπουζούκι-τραγούδι), Παπαϊωάννου Δημήτριο 
(μπουζούκι), Αιγιάννη Στέλιο (τραγούδι), Ευταλιτσίδη Κων/νο (αρμόνιο), 
Παπαστεφάνου Νίκο (κιθάρα), Κοκκινόπουλο Κων/νο (ντραμς), Σωτήρη Ηλία 
(κλαρίνο). Εδέσματα προσέφερε  ο κ. Τσιτσιπάς Μάκης.  

*** 

Η ομάδα των Εθελοντών Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. Λάρισας, που 
δραστηριοποιείται στο Δημοτικό 
Γηροκομείο, σε συνεργασία με την 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δημοτικού 
Γηροκομείου και στα πλαίσια του 
προγράμματος ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης των ηλικιωμένων, 
οργάνωσαν και πραγματοποίησαν 
εκδρομή, στις 22 Μαΐου 2017, στα 
Βούνενα, όπου παρακολούθησαν τη 
δοξολογία υπέρ του Αγίου Νικολάου 
του εν Βουνένοις. 

 *** 

Στους κύριους τομείς δράσεις του 
Διεθνούς και του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού είναι η παροχή βοήθειας σε 
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Η 
Κοινωνική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. και οι 
Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας 
Λάρισας συμμετέχουν ενεργά σε 
προγράμματα αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών και ειδικότερα σε 
προγράμματα ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης πληγέντων από φυσικές 
και άλλου είδους καταστροφές.  



Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση τέτοιων 
καταστάσεων κρίσεων, η Κοινωνική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. συγκρότησε ομάδα 
Εθελοντών για την  άμεση κινητοποίησή της.  

Η ομάδα αυτή εκπαιδεύεται συνεχώς, διαθέτει ειδικό εξοπλισμό και βρίσκεται σε 
διαρκή ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας οργάνωσε και 
πραγματοποίησε, στις 20 Μαΐου 2017, πρακτική εκπαίδευση στην οποία συμμετείχε 
η ομάδα Εθελοντών Κινητοποίησης και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας. 

Η εκπαίδευση περιλάμβανε ανάπτυξη και λειτουργία Kέντρου Υποδοχής και 
Υποστήριξης προσφύγων (καταυλισμό) και απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον ρόλο 
του Εθελοντή Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. στο Κέντρο Υποδοχής. 

*** 

  
H Κοινωνική Υπηρεσία και η ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Λάρισας που 
δραστηριοποιείται στο πρόγραμμα "ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων", στο Κέντρο 
ΑΜΕΑ ο "ΑΡΙΣΤΕΥΣ", στις 17 Μαΐου 2017, συνοδεύοντας τα παιδιά του 
προγράμματος, επισκέφθηκαν το αρχαίο θέατρο της Λάρισας όπου διηγήθηκαν στα 
παιδιά την ιστορία του απαντώντας σε ερωτήσεις τους. Στη συνέχεια έκαναν 
περίπατο έως την πλατεία του φρουρίου, όπου απόλαυσαν ροφήματα και 
εδέσματα. Επίσης, στις 10 Μαΐου 2017, επισκέφθηκαν το ΚΔΑΠ Λάρισας όπου 
παρακολούθησαν προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων ατόμων με ειδικές 
αναπηρίες και συνομίλησαν με τα άτομα του Κέντρου καταγράφοντας με προσοχή 
τις εμπειρίες που είχαν να μοιραστούν μαζί τους.   

*** 

Η Κοινωνική Υπηρεσία και η 
ομάδα των Εθελοντών Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού Λάρισας συμμετείχαν 
στις 15 Μαΐου 2017, στον 
εορτασμό του Αγ. Αχιλλείου, 
Πολιούχου της πόλης μας. 
Συγκεκριμένα οι Εθελοντές 
παρακολούθησαν τη Δοξολογία 
στον Ναό του Αγίου και έπειτα 
συνόδευσαν την εικόνα του Αγίου 
κατά την περιφορά της στην πόλη 
της Λάρισας.  

*** 



 

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. 
Τμήματος Λάρισας και οι 
Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, 
μετά από κάλεσμα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
παρέστησαν στις επετειακές 
εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στην 
εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου. 
Συγκεκριμένα, παραβρέθηκαν στη 
δοξολογία που πραγματοποιήθηκε 

στον Μητροπολιτικό Ναό, στην επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης και στην 
κατάθεση στεφάνων. 

*** 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. Τμήματος 
Λάρισας και οι Εθελοντές Κοινωνικής 
Πρόνοιας, μετά από πρόσκληση της  Kεντρικής 
Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
παρέστησαν στις επίσημες εκδηλώσεις που 
διοργάνωσε ο Οργανισμός, με αφορμή τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού 
Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, στις 8 
Μαΐου, στο Περιστύλιο του Ζαππείου 
Μεγάρου 

*** 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Λάρισας και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, 
σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δημοτικού Γηροκομείου, συνόδευσαν τους 
ηλικιωμένους στις 27 Απριλίου στο πάρκο των 
Δεινοσαύρων, πλησίον της περιοχής του 
Γηροκομείου, παρουσία ξεναγού.  

*** 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας 
και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, μετά από 
κάλεσμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρέστησαν 
στις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης της ημέρας 
"Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης", που 
πραγματοποιήθηκαν στις 23 Απριλίου 2017, στην 
εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου. Οι εκδηλώσεις 
περιελάμβαναν δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό, 
επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης και 
κατάθεση στεφάνων. 

*** 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας 
και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας που δραστηριοποιούνται στο Πρόγραμμα της 
Υπηρεσίας "Κινητή Δανειστική Βιβλιοθήκη", στο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας, μετά από κάλεσμα της Διοίκησης του ΠΓΝΛ να συμβάλουν 



στην οργάνωση βιβλιοθήκης σε χώρο του Νοσοκομείου, έδωσαν δυναμικά το 
παρόν.  

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ευγενική προσφορά βιβλίων σε ασθενείς 
αλλά και στους συγγενείς αυτών.  

Συγκεκριμένα οι Εθελοντές βοήθησαν στην οργάνωση του χώρου με δωρεά βιβλίων 
από την Κινητή βιβλιοθήκη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ε.Ε.Σ. αλλά και 
συμμετείχαν ενεργά στην εξυπηρέτηση του σκοπού της  πολιτιστικής αυτής 
πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης του ΠΓΝΛ. 

H Κοινωνική Υπηρεσία 
καθημερινά, εδώ και πολλά 
χρόνια, υποστηρίζει 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
με διανομές ειδών 
ρουχισμού, τροφίμων, 
αρτοσκευασμάτων, 
απορρυπαντικών, ειδών 
ατομικής υγιεινής κ.α.,  τα 
οποία προσφέρονται από 
χορηγούς της Λάρισας αλλά 
και της υπόλοιπης Ελλάδας 
(πχ. Unillever Hellas, από το 
προσωπικό των my market 
και cash & carry, τις κεντρικές αποθήκες του Ε.Ε.Σ. κλπ.) 

*** 
 


