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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή παιδιών των ομάδων Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 

Γέμισε παιδικές φωνές, Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ευχές το κτήριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη 
Θεσσαλονίκη. Αιτία η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα παιδιά των ομάδων Κοινωνικής Πρόνοιας που 
διοργάνωσαν οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας και η Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. στις 17 Δεκεμβρίου 2019 . 

Πενήντα περίπου παιδιά από τις ομάδες «Δημιουργικής Ψυχαγωγίας Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου», της 
Ομάδας «Βοήθεια στη Μελέτη», του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας «Ο Μελιτεύς» - Παπάφειο Ίδρυμα - τα παιδιά 
της Α' Τάξης 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου - μαζί με την Δασκάλα τους και εθελόντριά μας κ. Ηλιάδου 
Φούλη - καθώς και  τους  νέους του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία «ΙΑΑ», 
και της ομάδας νέων από  τον ΟΑΕΔ - Λακκιάς, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους ή από τους εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας, δημιούργησαν τις καλύτερες προϋποθέσεις συμμετοχής σε μια εξαιρετική βραδιά. 

Η χορωδία των Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με μαέστρο τον κ. Ανδρέα Νικολάρα, «άνοιξε» τη γιορτή, 
δημιουργώντας την απαραίτητη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. 

Ακολούθησαν τα καλικατζαράκια από την ομάδα «Παιχνιδίσματα», που με τις σκανδαλιές τους και το παιχνίδι 
τους, έκαναν  τις φωνές των παιδιών να ακουστούν σε όλη την πόλη! 

Ενδιάμεσα ένας πλούσιος μπουφές, προσφορά ιδιωτών και εθελοντών, περίμενε μικρούς και μεγάλους να τον 
απολαύσουν. 

Ο Άγιος Βασίλης, φορτωμένος δώρα, ήρθε στην ώρα του ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αγωνίας στα ύψη! 
Η  γιορτή  έκλεισε «προβάροντας» όλοι μαζί τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις 
ημέρες  που ακολουθούν! 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Τμήματος υποδέχθηκαν τους εκλεκτούς προσκεκλημένους χορηγούς και υποστηρικτές του 
έργου των εθελοντών κ. Ζαφειρόπουλο («Γλυκό μ' αλάτι», «Ψητό μ'αλάτι»), κα Βιδάλη («Crhistofer»), 
Ψωμιάδης TRAVEL, κα Λουμάκου («Κουζίνα στα κιούπια»), κ. Αποστολίδης («Cineplexx - One Salonika»), κα 
Καρακασίδου («Γυναίκες χωρίς σύνορα»), κα Μπιτζάλα («McDonald's»), κ. Σαμαρείτης («Μαμαλούκα»), 
κ.Γκιρλής («Basilico») ενώ ευχές  τηλεφωνικές ανταλλάχθηκαν με  αρκετούς χορηγούς που δεν μπορούσαν να 
παρευρεθούν στη γιορτή. 

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας επιχειρηματίες κ. Νίκο Ζαφειρόπουλο («Γλυκό μ' αλάτι», «Ψητό μ' αλάτι»), κ. 
Καρυδά Δημήτριο («Μυρτιά Α.Ε. Οίκος Ευγηρίας») καθώς και τα δημιουργικά Βιβλιοπωλεία «Νους και γνώση» 
για την προσφορά των όμορφων δώρων που έφερε ο Άγιος Βασίλης σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε τις εταιρίες 
«Φούρνος Βενέτη», «Ζαχαροπλαστείο Μουρούζης», « Άρτος Κλωνής», «Εστιατόριο Μαμαλούκα», «Basilico» και 
το «Ηοt Dog King» για τη προσφορά των εκλεκτών εδεσμάτων και αναψυκτικών στον νοστιμότατο και 
πλούσιο μπουφέ. 

Ευχαριστούμε τους διασκεδαστές από τα «Παιχνιδίσματα», που για μια ακόμη φορά έκαναν «μικρούς 
και μεγάλους» να αισθανθούν υπέροχα και τα εποχιακά είδη «Decor» και «Magic seasons» για την προσφορά 
της Χριστουγενννιάτικης  διακόσμησης. 

Ευχαριστούμε τέλος, όλους τους εθελοντές που υποστήριξαν την εκδήλωση. 
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