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«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας  

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγριάς Βόλου 

Βόλος, 22 Φεβρουαρίου 2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα : Επίσκεψη 26 φιλοξενούμενων του Κ.Φ.Α.Α. Αγριάς Βόλου στο 
"Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα" 

 

Το πρωινό της Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου 2019 οι εργαζόμενοι του Κέντρου 

Φιλοξενίας Ανηλίκων που λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. στην Αγριά Βόλου συνόδευσαν 26 

ασυνόδευτους ανήλικους που φιλοξενούνται στο Κέντρο σε μία εκδρομή 

εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα στο κέντρο της πόλης.  

Εκμεταλλευόμενοι την ηλιόλουστη ημέρα οι συμμετέχοντες απόλαυσαν ένα 

σύντομο αλλά αναζωογονητικό περίπατο στην παραλία του Βόλου με πρώτη στάση 

το "Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα". Εκεί οι φιλοξενούμενοι 

ανήλικοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις μιας εκ των πλέον 

εμβληματικών βιομηχανιών της πόλης κατά τον 20ο αιώνα και να γνωρίσουν, μέσα 

από τα αναπαλαιωμένα εκθέματα του εν λόγω πολιτιστικού χώρου, μία πτυχή της 

σύγχρονης ιστορίας της πόλης που τους φιλοξενεί.  

Έπειτα, η εταιρεία "GOODY’S BURGER HOUSE" είχε την καλοσύνη να προσφέρει ένα 

δωρεάν πλήρες γεύμα τόσο στους ανήλικους που φιλοξενούνται στο Κέντρο, όσο 

και στους συνοδούς τους. Η ευγενική και γενναιόδωρη χειρονομία των υπευθύνων 

της εταιρείας χαροποίησε τους επωφελούμενους του προγράμματος, οι οποίοι 

έδειξαν να εκτιμούν ιδιαιτέρως τη συγκεκριμένη χορηγία ευχαριστώντας τους για 

την καλή τους πρόθεση αλλά και για το χαμόγελο με το οποίο τους υποδέχτηκαν και 

τους εξυπηρέτησαν.  
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Η όμορφη ημέρα ολοκληρώθηκε με έναν ακόμα σύντομο περίπατο στο γραφικό 

λιμάνι του Βόλου και κατά την επιστροφή τους στο Κέντρο Φιλοξενίας όλοι οι 

φιλοξενούμενοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τις εμπειρίες που 

αποκόμισαν. 

Τους ανήλικους φιλοξενούμενους του Κέντρου συνόδευσαν οι κάτωθι 

επαγγελματίες: 

- Δημήτρης Τσουκάλης, Ψυχολόγος 

- Βασίλης Βλαχάκης, Εκπαιδευτικός  

- Χαράλαμπος Κανάνα Μπαντέρ, Διερμηνέας Αραβικών  

- Αχμέντ Βακάς, Διερμηνέας Ουρντού  

- Νταριάμπ Γουαλί, Διερμηνέας Φαρσί 

- Θειακούλης Γιάννης, Φροντιστής 

 

 


