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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διανομή τροφίμων από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πατρών  

ενόψει των εορτών του Πάσχα  

 
 

Την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία προς τον συνάνθρωπο έδειξε και φέτος το 
Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. Πατρών, συγκεντρώνοντας τρόφιμα εν όψει των 
εορτών του Πάσχα.  

Για την επιτυχία της δράσης συνεργάστηκαν οι Εθελοντές και των τριών 
Εθελοντικών Σωμάτων: Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών 
Διασωστών. 

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού που στήριξε έμπρακτα 
την προσπάθεια συμβάλλοντας στο να συγκεντρωθούν συνολικά οκτώ τόνοι 
τροφίμων. 

Τα δέματα συσκευάστηκαν και διανεμήθηκαν από τους Εθελοντές μας με κατ΄ οίκον 
επισκέψεις σε 110 μοναχικά, ηλικιωμένα άτομα και ασθενείς. Από το Τμήμα 
παρέλαβαν επίσης τα τρόφιμά τους οικονομικά αδύναμες οικογένειες.  

Συνολικά ενισχύθηκαν 360 οικογένειες, Δημότες του Δήμου Πατρέων. 

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 
θερμά τους χορηγούς που πάντα ανταποκρίνονται στο κάλεσμά τους. Ειδικότερα: 

 Την ΑΒΕΕ FAMA Π. ΠΕΤΤΑΣ Έλαια, την FRIESLAND-CAMPINA, την ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ 
Α.Ε., την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, την Θεοδόσης Κλάδης- Βασίλειος 
Μανίκας Ο.Ε. 

 Τα Ζαχαροπλαστεία ΛΟΤΣΑΡΗΣ, CARAVEL, ΓΛΥΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  και την 
Αρτοποιία ΔΕΡΒΙΣΗ.  



 Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «ΤΕΡΕΖΑΣ ΑΜΠΑΤΑΓΓΕΛΟΥ», τον κ. 
Διαμαντόπουλο Νικόλαο, την κ. Μαγεράκη Χαρά, την εταιρία 
INTERAMERICAN. 

 Τους γονείς των παιδιών του παιδικού σταθμού «ΑΕΡOΣΤΑΤΟ» και το 
κηροπλαστείο Άννα Μαρία και Χαρά Καραβαγγέλη. 

 Την «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ» και την κ. Αγγελική Αθανασοπούλου για την 
προσφορά λαδιού.  

 
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα Super Market που δέχθηκαν τους Εθελοντές 
μας για τη συλλογή των τροφίμων από το κοινό, και πιο συγκεκριμένα: τα Α/Β 
Βασιλόπουλος Ακτή Δυμαίων και ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών, τα LIDL Νοταρά και 
Ιωνίας. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους Εθελοντές μας που υποστήριξαν τη συλλογή, τη 
διαλογή και τη διανομή των τροφίμων. 

Ευχαριστούμε τέλος όλους τους συμπολίτες μας που βρίσκονται δίπλα σε κάθε 
προσπάθειά μας για την ανακούφιση των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων 
συνανθρώπων μας. 

 
Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ. Να έχετε υγεία προσωπική 
και οικογενειακή.  

 

 
 

 
  


