
 

 

Θεσσαλονίκη, 31 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Ψυχαγωγικές δράσεις της χορωδίας  

Τα στελέχη της χορωδίας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.ΕΣ. Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν 

σε όλα τα αιτήματα αλλά και στον ρόλο του «εμψυχωτή» των ανθρώπων που περνούν λίγο 

πιο μοναχικά τις μέρες αυτές. Επισκέφθηκαν ιδρύματα της πόλης μας όπου ψυχαγώγησαν  

τους εξυπηρετούμενούς τους, ενώ δεν έλειψαν και εμφανίσεις στο πλαίσιο της χορωδιακής 

τους δράσης. Αναλυτικά: 

1. Την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου, επισκέφθηκαν τον Οίκο Υπερηλίκων "Βασιλειάδα" στο 

Λαγκάδα Θεσσαλονίκης. 

2. Την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, τραγούδησαν τα κάλαντα στα παιδιά και στους γονείς τους στη 

γιορτή που πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. 

3. Την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου, επισκέφθηκαν το «Χαρίσειο» Γηροκομείο και τραγούδησαν 

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε όλους τους ορόφους και τα δωμάτια των ωφελουμένων. 

4. Το Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου, δοκίμασαν τις φωνητικές τους ικανότητες στο 

«Βαφοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

5. Την Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου, έκλεισαν τις υποχρεώσεις τους επισκεπτόμενοι και 

ψυχαγωγώντας τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στη μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων 

«Μυρτιά» στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. 

Επίσκεψη δόκιμων εθελοντών Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας στο Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία «ΙΑΑ» 

Την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 - 19:00, η 21η σειρά εκπαίδευσης των δόκιμων 

Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της, επισκέφθηκε το Κέντρο 



Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών 

με Αναπηρία «ΙΑΑ». 

Οι δόκιμοι εθελοντές ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα, τις δράσεις και το έργο από τους 

υπευθύνους του Κέντρου, ενσωματώθηκαν στους παλαιούς Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας 

που κάνουν δράση την ίδια ώρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα βρήκαν την ευκαιρία να 

ζωγραφίσουν, να χορέψουν και να «επικοινωνήσουν» δημιουργώντας μια όμορφη 

«χριστουγεννιάτικη παρέα» και ατμόσφαιρα σαν και αυτές που συνηθίζουν να δημιουργούν 

χρόνια τώρα κάθε Τρίτη απόγευμα. 

Χριστουγεννιάτικες δράσεις για τους νέους της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας -

ΟΑΕΔ Λακκιάς 

Με βόλτες για καφέ στην Χριστουγεννιάτικη Θεσσαλονίκη και φαγητό στην Ταβέρνα «Δια 

ταύτα» ολοκληρώθηκαν για τα Χριστούγεννα οι δράσεις της ομάδας των Εθελοντών και των  

νέων της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας - ΟΑΕΔ Λακκιάς. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε και έφερε 

δώρα την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου για όλα τα μέλη της όμορφης παρέας. 

Ευχαριστούμε την Ταβέρνα «Δια ταύτα» που υποδέχθηκε και πρόσφερε τα νόστιμα 

εδέσματά της στους νέους αλλά και τους εθελοντές που τους συνόδευαν. 

 

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά σε όλους! 


