
 

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας των Υπηρεσιών του Τομέα Κοινωνικής 
Πρόνοιας «Βοήθεια στο Σπίτι» με τη συμμετοχή των ωφελουμένων 

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας, πάντοτε συνεπής στις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και 

των ίσων ευκαιριών, στηρίζει τους πλέον ευάλωτους συνανθρώπους μας μέσω των δράσεων 

ψυχοκοινωνικής στήριξης, επιδιώκοντας να απαλύνει το αίσθημα της μοναξιάς που βιώνουν οι 

ηλικιωμένοι και οι οικογένειές τους, καλύπτοντας την ανάγκη να ψυχαγωγηθούν και να 

αλληλοεπιδράσουν σε κοινωνικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή το πρωί στις 24 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε σε 

ένθερμο εορταστικό κλίμα η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των Υπηρεσιών του 

Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας «Βοήθεια στο Σπίτι» Κολωνού - Βοτανικού - Ακαδημίας Πλάτωνος & 

Εξαρχείων - Κυψέλης - Πατησίων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου «The Stanley 

Hotel». Στην εκδήλωση συμμετείχαν 120 ωφελούμενοι των Υπηρεσιών (ηλικιωμένοι, άτομα με 

αναπηρία, μέλη οικογενειών με σοβαρά προβλήματα υγείας), καθώς και 20 εθελοντές 

Κοινωνικής Πρόνοιας, που απασχολούνται στις ως άνω Υπηρεσίες. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο 

Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Σ. κος Γεώργιος Σκούμας και η Τομεάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας κα  

Αρετή Κεντιστού, όπου χαιρέτησαν τους παρευρισκoμένους και ευχήθηκαν το νέο έτος να είναι 

μια δημιουργική χρονιά με υγεία και πρόοδο. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. έκοψε την 

πίτα και κλήρωσε τα δώρα που δόθηκαν στους τυχερούς ωφελούμενους των Υπηρεσιών. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός δεσμεύτηκε ότι ο Ε.Ε.Σ. θα συνεχίσει και στο 

μέλλον να υποστηρίζει ανάλογες δράσεις, σε μία προσπάθεια να δοθούν περισσότερες 

ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση και καλύτερη ποιότητα ζωής σε συνανθρώπους μας, που είναι 

ευάλωτοι στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εργαζόμενοι και των δύο 

Υπηρεσιών και οι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας εξυπηρέτησαν 

ιδιαίτερα τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να λάβουν το γεύμα 

τους από το μπουφέ.  

Το κόστος για την υλοποίηση της δράσης αυτής καλύφθηκε από την 

ευγενική χορηγία του Λαμπροπουλείου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος.  

*** 


