
 

 

 

Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Εθελοντικών Ομάδων της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 

Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας στο "Χαρίσειο" Γηροκομείο Θεσσαλονίκης 

Το ετήσιο μνημόσυνο, εις μνήμην των ηλικιωμένων 
τροφίμων του "Χαρισείου" Γηροκομείου 
Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε η ομάδα των 
Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, που 
δραστηριοποιείται μέσα σε αυτό, την Κυριακή 7 

Απριλίου 2019, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, 
στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. 

Το μνημόσυνο αποτελεί φόρο τιμής σε όλους 
εκείνους, που μοιράστηκαν με τους εθελοντές 

χαρές και αγωνίες, καθώς και την προσδοκία, να 
μην ξεχαστούν για μια ακόμη φορά από τους 
"ανθρώπους τους". 

Την τελετή παρακολούθησε πλήθος ηλικιωμένων 
του Ιδρύματος εκφράζοντας την πίστη τους πως 
"...όταν έρθει η ώρα, οι εθελοντές, δεν θα μας 
ξεχάσουν και εμάς ...". 

Ομάδα Δημιουργικής Ψυχαγωγίας παιδιών Δημοτικού Σχολείου 

Την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 μεταξύ 18:00 και 21:00, δώδεκα παιδιά της ομάδας 

"Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Δημοτικού σχολείου", συνοδευόμενα από τους εθελοντές της 
Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας της ομάδας, επισκέφθηκαν τον χώρο ψυχαγωγίας 
"Adventure paintball" (12o χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών). Τα παιδιά έτρεξαν και 
έπαιξαν με την ψυχή τους διάφορα παιχνίδια. Ευχαριστούμε την εταιρεία "Adventure 
paintball", για την υποδοχή και την δωρεάν είσοδο των παιδιών και των εθελοντών στο 
χώρο.  

Επίσης, ευχαριστούμε τo Γραφείο Γενικού τουρισμού "Ψωμιάδης Travel" (Μητροπόλεως 
17), που μας διέθεσε δωρεάν έναν οδηγό και ένα μικρό λεωφορείο, με το οποίο παιδιά και 
εθελοντές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από και προς τον χώρο ψυχαγωγίας. 

Τέλος, ευχαριστούμε τους Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας για την προσφορά του σνακ 
όπως και τη Δ/νση Κεντρικής Αποθήκης Ε.Ε.Σ. για τα γλυκίσματα. 

 



Ομάδα Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Εφήβων  

Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια διαφορετική ξενάγηση είχαν παιδιά και εθελοντές 
της "Ομάδας Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Εφήβων", την Τρίτη 9 Απριλίου 2019 μεταξύ 17:00 
και 19:30. 

Με την βοήθεια του εργαστηρίου Μαγειρικής "Μαρμίτα Cooking Lab" (Μητροπόλεως 53) 
και των καταρτισμένων στελεχών του, τα παιδιά πραγματοποίησαν μια καταπληκτική 
εναλλακτική διαδρομή στη γευστική ιστορία της πόλης. 

Με αφετηρία την πλατεία Άθωνος επισκέφθηκαν τις παλιές αγορές (ξυλάδικα, καπάνι, 
λουλουδάδικα, κλπ) του κέντρου και με την βοήθεια της "γευστικής ξεναγού" κ. Δέσποινας 
Καραγκιόζη, μυήθηκαν στις γεύσεις, τα χρώματα και τα αρώματα, στους χώρους όπου 
χτυπά διαχρονικά η καρδιά της εμπορικής δραστηριότητας της Θεσσαλονίκης. 

Ευχαριστούμε την υπεύθυνη, κα Σμαράγδα Ντασιούδη Μακρή (chef instructor) και τα 
στελέχη του εργαστηρίου Μαγειρικής "Μαρμίτα Cooking Lab", για την εξαιρετική 
προσφορά που έκαναν σε παιδιά και εθελοντές. 

Ο Ε.Ε.Σ. εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους δωρητές και χορηγούς, που 

διαχρονικά στηρίζουν τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις του, καθώς και τους 
εθελοντές του και τους απλούς πολίτες, που όλα αυτά τα χρόνια είναι αρωγοί στο 
ανθρωπιστικό του έργο και πλαισιώνουν με τόσο ένθερμο ενδιαφέρον τις δράσεις του. 

*** 


