
   

 
 
 
 
 
 

    Δελτίο Τύπου 

Κυριακή 20 Νοεμβρίου  

Φιλανθρωπικό bazaar στο Κτήμα Κοκοτού 

 

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις 11:00 γιορτάζουμε τον Άη Γιώργη τον Μεθυστή στο ομώνυμο παρεκκλήσι του 

Κτήματος, με θεία λειτουργία και αρτοκλασία. Με την ευκαιρία αυτή και με τα Χριστούγεννα να βρίσκονται σε 

απόσταση αναπνοής το Κτήμα Γ. Κοκοτού στη Σταμάτα (www.ktimakokotou.gr) υποδέχεται τους μικρούς και μεγάλους 

φίλους του έως τις 17:00, για μια υπέροχη μέρα με φαγητό και γνωριμία με το Κτήμα και τα προϊόντα του, μέσα από 

δραστηριότητες στη φύση, όπως ενδεικτικά: 

Ξενάγηση στο κτήμα με επίσκεψη στο λαχανόκηπο και εισαγωγή στην πρωτοποριακή μέθοδο της περμακουλτούρας, 

ένα ολιστικό σύστημα καλλιέργειας. Επίσκεψη στον αμπελώνα και το οινοποιείο, καθώς και στον ελαιώνα του κτήματος, 

όπως επίσης και στον ορνιθώνα όπου τα παιδιά μπορούν να δουν τις κότες, τις πάπιες και τα κουνέλια. 

«Μάθημα» γευσιγνωσίας των κρασιών του Κτήματος από τον Wine Blogger, Ted Λέλεκα. 

Παράλληλα, θα υπάρξει φιλανθρωπικό bazaar για την ενίσχυση του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», 

κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθεί λαχειοφόρος αγορά με πολλά και πλούσια δώρα.Το Σωματείο έχει ως 

σκοπό τη μείωση των παιδικών ατυχημάτων, την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών και την 

αναβάθμιση της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα μας*. 

 

Αναλυτικά οι δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους είναι:       

- Γευσιγνωσία κρασιών με τον Wine Blogger, Θόδωρο (Ted) Λέλεκα 

- Ξενάγηση στο οινοποιείο και στον αμπελώνα με την οινολόγο του κτήματος Άννα Άγα 

- Περιήγηση στο κτήμα, στον ελαιώνα, τον βιολογικό λαχανόκηπο, από όπου θα μπορείτε να αγοράσετε φρέσκα 

λαχανικά, καθώς και στα μελίσσια, με τον γεωπόνο του κτήματος Θοδωρή Χαΐνη 

- Adventure playground από την ecomagination με bungee trampoline, αναρρίχηση, τοξοβολία, εναέριο πέρασμα  

- Παιχνίδια στον αμπελώνα με την Ομάδα 17 

- Pony rides 

- Face painting – κατασκευή κούκλας 

- Μαζί μας θα είναι η ομάδα “Young Vines” με ελεύθερες δραστηριότητες και κατασκευές  από φυσικά υλικά για 

παιδιά όλων των ηλικιών (www.youngvines.gr) 

Αλλά και… 

- Λαχνός με πλούσια δώρα  

- Τροχός της τύχης 

 

http://www.ktimakokotou.gr/
http://www.youngvines.gr/


Φιλανθρωπικό bazaar με: 

Κρασί, μέλι, παραδοσιακά γλυκά, κοσμήματα, τσάντες, διακοσμητικά, κεριά, χειροποίητες κατασκευές, παιδικά ρούχα, 

γούρια, κούκλες, χριστουγεννιάτικα στολίδια, διακοσμητικά μπαλόνια, βότανα & μπαχαρικά, τσάι από αρωματικά 

Ελληνικά βότανα, νοτιοαφρικανικά εδέσματα, σπιτικές μαρμελάδες, ποπ-κορν, μαλλί της γριάς, vintage αντικείμενα και 

blowup, ψηφιδωτό, σύκα Κύμης και πολλά άλλα. 

Highlights: 

Η Aegean Airlines κληρώνει για δύο τυχερούς  εισιτήρια μετ’επιστροφής σε όποιον διεθνή προορισμό του 

δικτύου της επιθυμούν!  

Επίσης κληρώνονται πλούσια δώρα όπως διαμονή στα πολυτελή ξενοδοχεία Porto Elounda Golf and Spa Resort, στην 

Costa Navarino, στο Ποσειδώνιο και στο Elatos Resort & Health Club, δείπνο στο St George Lycabettus και πολλές 

ακόμα εκπλήξεις! 

 

Είσοδος ελεύθερη – δωρεάν valet parking 

 

Το Menoo - All about taste θα σερβίρει καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης sandwiches, croissants, καφέ, σαλάτες, 

γύρο, σουβλάκι, πατάτες τηγανιτές κ.ά. Παράλληλα θα σερβίρεται set menu στις Οινοδιαδρομές (απαιτείται κράτηση 

στα τηλ. 2106204919 – 6970222010)  

 

Στην εκδήλωση θα βοηθήσουν εθελοντικά  μαθητές από το σχολείο St. Catherine’s British School. 

 

 

*Για δεύτερη χρόνια η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”  διακρίθηκε στο θεσμό των Hellenic Responsible Business 
Awards 2016 ως η ΜΚΟ της Χρονιάς, παραλαμβάνοντας το βραβείο Gold στην κατηγορία Υγεία και Πρόληψη. 

 
Το Κτήμα Γ. Κοκοτού εκ μέρους του Σωματείου Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος ευχαριστεί θερμά τους Xορηγούς 

- Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου 

- Costa Navarino 
- Norton Rose Fulbright  

 
καθώς επίσης και τους εθελοντές που θα συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης.  

 
*Λίγα λόγια για τη δραστηριότητα του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» 
  

Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” έχει ως σκοπό τη μείωση των παιδικών ατυχημάτων, την άμεση και σωστή 
αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών και την αναβάθμιση της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα μας.  

  
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία περίπου 500.000 παιδιά τραυματίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, από τα οποία 

700  πεθαίνουν και 3.000 μένουν ανάπηρα. Το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” εδώ και 6  χρόνια καταβάλει 
τεράστια προσπάθεια να αλλάξει αυτά τα δεδομένα με τέσσερις καθοριστικούς τρόπους οι οποίοι είναι : 

  

1.Η Δημιουργία Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Δημόσια Νοσοκομεία, όπου το τραυματισμένο παιδί εισάγεται 
κατευθείαν και σταθεροποιείται χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος ψάχνοντας τον αρμόδιο γιατρό ή Τμήμα. Το Σωματείο 

έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να εξοπλίσει 12 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. 
  

2.Η Εκπαίδευση γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. με την χρηματοδότηση σεμιναρίων για την 
άμεση και σωστή αντιμετώπιση του τραυματισμένου παιδιού. (1.220 συμμετοχές μέχρι σήμερα) 



  

3.Η Προσφορά ιατρικών μηχανημάτων και ειδικού εξοπλισμού στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία. (378 μηχανήματα και εξοπλισμό) 
  

4.Η Πρόληψη, με ομιλίες σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου, στους γονείς και στους 
εκπαιδευτικούς. Μέχρι σήμερα τις παρουσιάσεις έχουν παρακολουθήσει 39.802 μαθητές και 3.040 εκπαιδευτικοί και γονείς. 

  
Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί από το έργο του Σωματείου πάνω από 300.000 παιδιά.  

  
www.pedtrauma.gr 

 

http://www.pedtrauma.gr/

