
 

Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 

 
Αποκριάτικη Γιορτή για όλες τις ομάδες νέων και παιδιών 

Με μουσική, χορό, στολισμό, πρόγραμμα ταχυδακτυλουργού, πλούσιο μπουφέ και με το 

κέφι των συνοδών Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 

Θεσσαλονίκης, υποδέχτηκε την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019  και ώρα 17:00 - 20:30, όλα τα παιδιά 

και τους νέους των ομάδων της Κοινωνικής Πρόνοιας στην καθιερωμένη αποκριάτικη γιορτή. 

Συνολικά 35 παιδιά  και νέοι των  ομάδων: «Δημιουργικής ψυχαγωγίας παιδιών Δημοτικού», 

«Δημιουργικής ψυχαγωγίας εφήβων», παιδιών Δημοτικού στο «Παπάφειο Ίδρυμα»,  νέων 

της «ΠΒΜ ΟΑΕΔ-Λακκιάς» και νέων του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής 

Μακεδονίας-ΙΑΑ» πέρασαν 3 ώρες διασκεδάζοντας στο ρυθμό του καρναβαλιού αλλά  και 

του ταχυδακτυλουργού «ALEXADER», που  συμμετείχε εθελοντικά και εντυπωσίασε μικρούς 

και μεγάλους. 

Οι 30 συνοδοί Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, με την υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, 

είχαν φροντίσει για την ασφαλή προσέλευση των παιδιών, τον στολισμό και την οργάνωση 

του χώρου, το πρόγραμμα και για τα εκλεκτά εδέσματα στον μπουφέ. 

Ευχαριστούμε όλους όσους συντονίστηκαν και βοήθησαν για την επιτυχία της εκδήλωσης. 

 

 

 



Συνοδεία παιδιών «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας» 

Η ομάδα των εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας μετέβη στο «Κέντρο Κοινωνικής 

Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας - Παράρτημα Αποκατάστασης και αποθεραπείας 

παιδιών με αναπηρία – ΙΑΑ» την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και συνόδεψε τα παιδιά του 

ιδρύματος στην αποκριάτικη γιορτή στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. 

Τα παιδιά με τους συνοδούς τους συνέχισαν την υπέροχη βόλτα τους στην 

πανέμορφη, και κατάμεστη από περιπατητές παραλία της Θεσσαλονίκης, για να 

καταλήξουν για φαγητό σε γνωστό στέκι νέων της πολυσύχναστης Πλατείας 

Αριστοτέλους. 

Με τη φροντίδα και την αγάπη των συνοδών τους έζησαν ένα πλούσιο σε 

ερεθίσματα, εμπειρίες και συναισθήματα ανοιξιάτικο απόγευμα! Ευχαριστούμε την 

κα Γλύκα Δεδέογλου, Μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, 

για την οικονομική υποστήριξη της εξόδου των παιδιών, αλλά και τη διαχρονική 

βοήθεια που προσφέρει σε όλες τις ομάδες της Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Επισκέψεις της χορωδίας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης σε 

οίκους ευγηρίας 

Ακούραστη η χορωδία μας,  με τον 

μαέστρο της και τον μουσικό της, 

συνέχισε να διασκεδάζει και να 

εμψυχώνει τους εξυπηρετούμενους 

σε κλειστούς χώρους προστασίας. 

Τελευταίοι αποδέκτες της δράσης 

υπήρξαν οι διαμένοντες στους 

οίκους ευγηρίας «Μέριμνας Ποντίων 

Κυριών» και «Βασιλειάδας» στην 

Νεάπολη και στο Λαγκαδά 

Θεσσαλονίκης. 

Οι ευχαριστίες των Διοικήσεων των όμορφων χώρων περίθαλψης ηλικιωμένων, 

προς το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, μαρτυρούν και την επιτυχία των 

εκδηλώσεων. 

Στην τελευταία δράση, τους συναδέλφους τους της χορωδίας συνόδεψαν και 

εθελοντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ.  

Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βρίσκονταν σε παράλληλη δραστηριότητα στο «Χαρίσειο» 

Γηροκομείο Θεσσαλονίκης. Η εμπειρία τους βοήθησε να δημιουργήσουν μια «νέα 

σχέση» ανάμεσα στους ίδιους και τους ηλικιωμένους του χώρου, ενώ ταυτόχρονα 

δημιουργήθηκε και μια υπόσχεση για επανάληψη της δράσης. 

Ευχαριστούμε τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση  του λεωφορείου και 

του οδηγού με το οποίο μετακινήθηκαν με ασφάλεια στις δράσεις αυτές οι 

εθελοντές και τα μέλη της χορωδίας. 



Εκδήλωση στο Χαρίσειο Γηροκομείο 

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε γιορτή για τους 

ηλικιωμένους στο «Χαρίσειο Γηροκομείο» Θεσσαλονίκης. Τα μέλη του χορευτικού 

του ΚΑΠΗ Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης παρευρέθηκαν  και μάγεψαν με τις φορεσιές 

και τις χορευτικές τους ικανότητες, ηλικιωμένους και εθελοντές. 

Τους ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή τους και την συμμετοχή τους στις 

εκδηλώσεις μας. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


