
 

 

Θεσσαλονίκη, 31 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Επίσκεψη των παιδιών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία σον 

"Αστερόκοσμο" 

Την Τρίτη το απόγευμα στις 27 Δεκεμβρίου 2018 τα παιδιά του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Κεντρικής Μακεδονίας, Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με 

αναπηρία (πρώην ΙΑΑ) επισκέφθηκαν τον "Αστερόκοσμο" στην ΔΕΘ, συνοδευόμενα με 

ασφάλεια, από εκπρόσωπο του Κέντρου, έξι εθελοντές της Κοινωνικής Πρόνοιας και τον 

Κοινωνικό Λειτουργό κ. Σωτήρη Μουρουδέλη. Για πάνω από τρεις ώρες διασκέδασαν, 

ανέβηκαν στα παιχνίδια, φωτογραφήθηκαν με τον "Άγιο Βασίλη" και βρήκαν την ευκαιρία να 

"δώσουν" και να "πάρουν" ζεστασιά, φροντίδα και  αγάπη. Ευχαριστούμε την Διεύθυνση του 

"Αστερόκοσμου" για την δωρεάν είσοδο των παιδιών και των εθελοντών. 

Χριστουγεννιάτικη βόλτα των παιδιών του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας "Ο 
Μελιτεύς" 

Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, με ζεστασιά και αγάπη, ολοκλήρωσε τη δράση της η Ομάδα των 

Εθελοντών της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, που συνοδεύουν στις εξόδους τους τα 

παιδιά του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας "Ο Μελιτεύς" (Παπάφειο Ίδρυμα). Η 

Χριστουγεννιάτικη βόλτα παιδιών και εθελοντών στις 11 Δεκεμβρίου 2018 κατέληξε σε 

γνωστό Ψητοπωλείο της Θεσσαλονίκης. Η προσφορά του αγαπημένου Εθελοντή μας "έπιασε 

τόπο", καθώς μικροί και μεγάλοι γεύτηκαν τις νοστιμιές και ευχήθηκαν Καλές Γιορτές και 

Καλή Χρονιά. 

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των εθελοντών της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και 
των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημέρας «Εστία»  

Χρόνο για ανταλλαγή ευχών και επικοινωνίας βρήκαν οι Εθελοντές της Υπηρεσίας Κοινωνικής 

Πρόνοιας, που επισκέπτονται το Κέντρο Ημέρας "Εστία" στη Θεσσαλονίκη, την Δευτέρα 17 

Δεκεμβρίου 2018. Μαζί με τον Κοινωνικό Λειτουργό της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας 

ευχήθηκαν σε επαγγελματίες και εξυπηρετούμενους του Κέντρου για τις γιορτές δίνοντας 

ραντεβού την καινούργια χρονιά, για το κόψιμο της βασιλόπιτας. Με την διακριτικότητα που 



επιβάλει ο ρόλος τους και οι αρχές τους, πάνω από είκοσι χρόνια, με συνέπεια και 

σταθερότητα, υποστηρίζουν τις Δομές Επανένταξης στην Κοινότητα ατόμων με δυσκολίες 

ψυχικής υγείας. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας στους δωρητές και τους χορηγούς μας, που για μια 

ακόμη φορά αποδεικνύουν την πίστη τους στις έννοιες του ανθρωπισμού και τις 

ανιδιοτελούς προσφοράς, καθώς και στους εθελοντές μας και τους απλούς πολίτες, που όλα 

αυτά τα χρόνια είναι αρωγοί στο ανθρωπιστικό μας έργο και πλαισιώνουν με τόσο ένθερμο 

ενδιαφέρον τις δράσεις μας. 

*** 


