
 

 

 

                                                                                                         Ρόδος, 2 Απριλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος Νεότητας Ε.Ε.Σ. Ρόδου 

Θεατρική παράσταση υπέρ του Περιφερειακού Τμήματος Νεότητας Ε.Ε.Σ. Ρόδου  

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, πραγματοποιήθηκε, 

στο κινηματοθέατρο Παλλάς, θεατρική παράσταση από την «Aδελφότητα Kρητών 

Ρόδου Ψηλορείτης». Στην είσοδο υπήρχε ένας κουμπαράς, ο οποίος, αφού γέμισε 

με το ποσό των 650 ευρώ, προσφέρθηκε στο Περιφερειακό Τμήμα Νεότητας Ε.Ε.Σ. 

Ρόδου, για τις ανάγκες του. Το θέατρο γέμισε με φίλους και μέλη του Ε.Ε.Σ., οι 

οποίοι χειροκρότησαν αυτή την προσπάθεια δίνοντας συγχαρητήρια στους 

ερασιτέχνες ηθοποιούς. 

Στο τέλος της παράστασης η Πρόεδρος του Τμήματος Νεότητας Ρόδου, κα Κυριακή 

Ποντίκα, παρέδωσε στον πρόεδρο της Αδελφότητας Κρητών Ρόδου, κ. Νιωτάκη, 

τιμητική πλακέτα ως ένδειξη εκτίμησης για την προσφορά τους στο Τμήμα.  Κατόπιν 

η Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παιδιά - μέλη του Τμήματος κοντά της για να 

παραδώσουν ένα χειροποίητο καράβι στην θεατρική ομάδα. Όλα τα μέλη του 

Περιφερειακού Συμβουλίου του Τμήματος Νεότητας, καθώς επίσης και η Πρόεδρος 

του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ρόδου, κα Δελαπόρτα, με τη Γραμματέα κα 

Μιχαλάκη, ανέβηκαν στην σκηνή για να ευχαριστήσουν και να συγχαρούν την 

θεατρική ομάδα.  

 

 



Δημιουργική απασχόληση των παιδιών - μελών του Περιφερειακού Τμήματος 
Νεότητας Ε.Ε.Σ. Ρόδου 

Το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019, στο Β΄ ΔΥΠΕ Ρόδου, τα μέλη της Νεότητας 

διασκέδασαν με παιχνίδια εμπιστοσύνης και παιχνίδια γνωριμίας. 

Συγκεκριμένα, έπαιξαν ένα παιχνίδι με καρέκλες όπου τα παιδιά έμαθαν τα 

ονόματα των συμπαικτών τους, καθώς έμπαιναν σε αλφαβητική σειρά ανάλογα με 

το όνομα, το επίθετο ή το χωριό τους.  Για να αλλάξουν καρέκλα έπρεπε να 

εμπιστευτούν τα παιδιά της ομάδας τους, αφού έπρεπε να κρατηθούν από αυτά για 

να αλλάξουν καρέκλα. Δεύτερο παιχνίδι ήταν επίσης ένα παιχνίδι γνωριμίας. Τα 

παιδιά κάθισαν στο πάτωμα οκλαδόν. Τους δόθηκε ένα κουβάρι, το οποίο το 

πετούσαν σε όποιο παιδί ήθελαν λέγοντας πάλι το όνομα τους και το αγαπημένο 

τους άθλημα. Το τρίτο παιχνίδι ήταν μια παραλλαγή του «χαλασμένου τηλεφώνου». 

Τους δίνονταν μια ιστορία, την οποία έπρεπε να την μεταφέρουν στον επόμενο. Τα 

παιδιά γέλασαν πολύ με την ιστορία που ακουγόταν στο τέλος. Συντονιστής όλων 

των παραπάνω παιχνιδιών ήταν ο Εθελοντής Σαμαρείτης κ. Δημήτρης Γαλατάς.  


