
 

 

 

Πάτρα, 7 Μαρτίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Θέμα: Αποκριάτικες εκδηλώσεις από τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας 

 

Μια ευχάριστη νότα προσέφεραν οι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πατρών, παραμονές της Αποκριάς, στους ηλικιωμένους του 
«Κωνσταντοπουλείου» Οίκου Ευγηρίας, στους φιλοξενούμενους του οικοτροφείου και του 
προστατευμένου διαμερίσματος «Κλίμακα», στους φιλοξενούμενους του Ξενώνα 
«Ψυχαργώς» και του «Ασύλου Ανιάτων».  

Στο κλίμα των ημερών, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου,  την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, την 
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου και την Δευτέρα 4 Μαρτίου, οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να 
διασκεδάσουν και να τραγουδήσουν τραγούδια, που άγγιξαν τις καρδιές τους και μηδένισαν 
τη μοναξιά τους χορεύοντας με τους εθελοντές της Κοινωνικής Πρόνοιας. Πέρασαν ένα 
όμορφο απόγευμα με την ευχαρίστηση να ζωγραφίζεται στα πρόσωπά τους.  

Στο οικοτροφείο «Κλίμακα» πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασκέδαση έπαιξε η αφιλοκερδής 
συμμετοχή των μουσικών κ.κ. Θανάση Ζαφειρόπουλου, Παναγιώτη Κοτσώρη, Σταμάτη 
Νικολακόπουλου, Γιάννη Παναγόπουλου και Κυριάκου Τριανταφυλλίδη, οι οποίοι 
παρέσυραν με τα τραγούδια τους φιλοξενούμενους και Εθελοντές σε ένα μεγάλο πάρτι. 

Η επιτυχία της εκδήλωσης στο «Κωνσταντοπούλειο» στηρίχθηκε στην αφιλοκερδή 
συμμετοχή των μουσικών και συγκεκριμένα στον κ. Νίκο Γιουρτζόγλου στο τραγούδι και στο 
τουμπερλέκι, στον κ. Θεόδωρο Μπαντούνα στο μπουζούκι και στον κ. Θάνο 
Θεοδωρακόπουλο στην κιθάρα και στο τραγούδι αλλά και στην ευγενική χορηγία 
αναψυκτικών, γλυκισμάτων και αποκριάτικων ειδών από τους κ. Μαρία Καπνοπούλου, κ. 
Ξανθή Σαλονικίδου, κ. Ιωάννα Σεγγούνη, και κ. Νίκο Διαμαντόπουλο. 



Στο «Άσυλο Ανιάτων» υπήρξε αφιλοκερδής συμμετοχή από το «Λαϊκό Μουσικοχορευτικό 
Εργαστήρι Πάτρας». Ο υπεύθυνος και χοροδιδάσκαλος κ. Παναγιώτης Χαλκιόπουλος και η 
25μελής χορευτική ομάδα παρουσίασαν 11 χορούς, από διάφορα μέρη του τόπου μας ενώ 
στη συνέχεια παρέσυραν Εθελοντές, νοσηλευτικό προσωπικό και τους τροφίμους σε ένα 
ξέφρενο γλέντι με χορό και τραγούδι. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν το ζαχαροπλαστείο 
«Πλέγας», η κ. Μαρία Παπανικολάου, η κ. Κωνσταντίνα Αλπέντζου, η κ. Μαρία Σκλήρη και η 
κ. Μαρία Μενύχτα. 

Στον ξενώνα «Ψυχαργώς» φιλοξενούμενοι και Εθελοντές τσίκνισαν όλοι μαζί, χόρεψαν και 
διασκέδασαν σε αποκριάτικους ρυθμούς. Τα εδέσματα ήταν ευγενική προσφορά του 
κρεοπωλείου «Θεόδωρου Κανελλόπουλου» και του αρτοποιείου «Θεόδωρου 
Παπαδόπουλου». 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πάτρας εκφράζει τις θέρμες ευχαριστίες του σε όλους, που 
έμπρακτα αναγνωρίζουν και στηρίζουν το ανθρωπιστικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού.  
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