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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Καλοκαιρινές δράσεις Εθελοντών Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας 

Οι εθελοντές της Υπηρεσίας Κοινωνικής 

Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας, με την 
άφιξη του καλοκαιριού διοργάνωσαν για τις 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ψυχικά 

ασθενείς, άτομα με χρόνια νοσήματα, κινητικές 
αναπηρίες καθώς και σε άτομα της τρίτης 
ηλικίας) δραστηριότητες δίπλα στη θάλασσα 
και τους έδωσαν τη δυνατότητα να 
απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης και 
ξεγνοιασιάς. 

Για τις 237 πολυμελείς και μονογονεϊκές 
οικογένειες καθώς και για 30 μοναχικά – 
ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα διαβίωσης, από τη Δευτέρα έως 
και τη Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ενίσχυσης βασικών ειδών 
διατροφής καθώς και παιχνιδιών για τα παιδιά των οικογενειών. 

Οι ψυχικά ασθενείς που φιλοξενούνται στους ξενώνες της «Κλίμακας» ζωγράφισαν ομαδικά σε πανό 
την άφιξη του καλοκαιριού. Στις 11 και 18 Ιουνίου 2019 οι εθελοντές αποχαιρέτησαν τους 
φιλοξενούμενους στα «Ψυχαργώς» προσφέροντας δείπνο σε παραθαλάσσιες ταβέρνες στην 
περιοχή των Βραχνείκων και της Πλαζ του ΕΟΤ Πάτρας. Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 οι 
φιλοξενούμενοι του Οικοτροφείου «Κλίμακα» διασκέδασαν και απόλαυσαν γεύμα και γλυκίσματα 
δίπλα στη θάλασσα στην Πλαζ του ΕΟΤ Πάτρας. 

Όσον αφορά τους ασθενείς που φιλοξενούνται στο Άσυλο Ανιάτων Πατρών καθώς και τους 
ηλικιωμένους του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας Πατρών, στις 19 και 27 Ιουνίου 2019 οι 
εθελοντές της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας τους πρόσφεραν στιγμές χαλάρωσης και 
κουβεντούλας με δροσερά ροφήματα και μεζεδάκια σε ταβέρνα στη παραθαλάσσια περιοχή του 
Ακταίο Πατρών.  

Τα αγόρια και τα κορίτσια που φιλοξενούνται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδος 
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ Αρρένων και Θηλέων, στις 18 και 24 Ιουνίου 2019 κολύμπησαν και διασκέδασαν 
μαζί με τους εθελοντές στην πισίνα γνωστού ξενοδοχείου στον Καστελόκαμπο Πατρών, έπαιξαν 
βόλεϊ στις αθλητικές εγκαταστάσεις του και απόλαυσαν πλούσιο δείπνο και γλυκίσματα στον κήπο 
του ξενοδοχείου δίπλα στο κύμα. Ενώ στις 28 Ιουνίου 2019 είχαν την ευκαιρία να κολυμπήσουν και 
να διασκεδάσουν στις Νεροτσουλήθρες του Κάτω Αλισσού. Μετά το μπάνιο τους απόλαυσαν 
γλυκίσματα και δροσερά ροφήματα.  

Για τα παιδιά με αναπηρίες που εκπαιδεύονται στο Θ.Π.Κ. «Μέριμνα» στις 20 Ιουνίου 2019, οι 
εθελοντές χάρισαν παραθαλάσσιο περίπατο στον Ψαθόπυργο Αχαΐας και μαζί απόλαυσαν γεύμα 
δίπλα στη θάλασσα χορηγία γνωστού εστιατορίου. Τέλος, στις 03 Ιουνίου 2019 τα παιδιά που 
φιλοξενούνται στην Κιβωτό της Αγάπης απόλαυσαν μαζί με τους εθελοντές φαγητό σε εστιατόριο 
της πόλης. 


