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Επίσκεψη στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων  «Άγιος 

Παντελεήμων»  Ωραιοκάστρου και στους πατέρες της τρίτης 

ηλικίας που φιλοξενούνται σε αυτό το χώρο, 

πραγματοποίησαν  σήμερα στη ΓΙΟΡΤΗ του ΠΑΤΕΡΑ ο Δήμος 

Ωραιοκάστρου με την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων 

Ωραιοκάστρου, θέλοντας με αυτή την συμβολική κίνηση να 

αναδείξουν τη σπουδαιότητα αυτής της ημέρας που 

γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, καθώς και τη 

σπουδαιότητα της ύπαρξης ενός πατέρα τόσο στην 

οικογένεια όσο και στην ίδια την κοινωνία. 

Την επίσκεψη συνόδευσε η χορωδία της Ένωσης Ποντίων 

Ωραιοκάστρου και Φίλων με πρόεδρο τον κ Τσακαλίδη 

Ηρακλή και Αντιδήμαρχο Ωραιοκάστρου και Οικονομικών. 

Χαιρετισμό απηύθυναν  ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου κ 

Γαβότσης Αστέριος, η  Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας 

Φύλων κ Γεράκη Βικτώρια και η Πρόεδρος του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας κ 

Καρασαββίδου Συλβάνα. 

Ακολούθησε η απονομή των αναμνηστικών δώρων προς το 

ίδρυμα που φιλοτέχνησε φιλικά η κ Μπατάκη Μαριλένα, 



προσφέρθηκαν βιβλία της συγγραφέως   κ Ραφαηλίδου 

Άννας με τίτλο «Τέταρτο Σκαλοπάτι» για το ίδρυμα  και λικέρ 

από την κ Τόλη Ελένη στους παρευρισκομένους. 

Στη συνέχεια σε  κλίμα χαράς και συγκίνησης ταυτόχρονα,  

απολαύσαμε την καταπληκτική χορωδία της Ένωσης Ποντίων 

Ωραιοκάστρου και Φίλων με μαέστρο την κ  Ζησέκα Δήμητρα 

και υπεύθυνη χορωδίας την κ Γεωργιάδου Στέλλα. 

Τα βίντεο που δημιουργήθηκαν από την Επιτροπή για την 

συγκεκριμένη μέρα τα επιμελήθηκε ο κ Καταρτζής Γιάννης. 

Ευχαριστούμε θερμά  τους ανθρώπους που αγκάλιασαν την 

ιδέα μας αυτή και στήριξαν έμπρακτα την προσπάθειά μας 

και πιο συγκεκριμένα τον  πάτερ Νικόλαο της εκκλησίας των 

Αγίων Αναργύρων του ιδρύματος, την πρόεδρο του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας κ 

Καρασαββίδου Συλβάνα, τον Αντιπρόεδρο του Κέντρου κ  

Καζατζίδη Κώστα, όλους τους εργαζομένους που φροντίζουν 

τους 300 περιθαλπόμενους καθώς εκτός από το γηριατρικό 

τμήμα το ίδρυμα έχει τμήμα ΑΜΕΑ και κέντρο φιλοξενίας 

ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, τον σύνδεσμο φίλων 

«ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ» του ιδρύματος «Άγιος Παντελεήμων» με 

πρόεδρο την κ Βαρδαλή Βενούλα και εκπρόσωπο την κ Τζήκα 

Κυριακή, τους πατέρες των  ΑΜΕΑ του ιδρύματος που μας 

τίμησαν με την παρουσία τους και φυσικά την    Ένωση 

Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων  για την συμμετοχή τους 

και για την άψογη συνεργασία που είχαμε. 

                                          Για το ΔΣ 

                                        Η Πρόεδρος 

                                    Γεράκη Βικτώρια 


