
 

 

 
 

 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Πάτρα, 16 Δεκεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενίσχυση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πάτρας, εν όψει 

των Χριστουγέννων 

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πατρών δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τους 

συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από βοήθεια, περισσότερο από κάθε άλλη φορά καθώς όλη η ανθρωπότητα είναι 

αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη δοκιμασία. Πολλοί συνάνθρωποί μας περιμένουν την συμπαράστασή μας για να 

γιορτάσουν και αυτοί τις Άγιες ημέρες που έρχονται. 

Πάντα πιστοί στις αρχές του κινήματος  και σεβόμενοι τις οδηγίες για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, Εθελοντές και από τα τρία Σώματα (Κοινωνικής Πρόνοιας, Τομέα Υγείας και Τομέα Σαμαρειτών) συσκεύασαν 

και ξεκίνησαν, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου2020, την κατ’ οίκον διανομή 310 δεμάτων με είδη πρώτης ανάγκης, 

χαρίζοντας στους παραλήπτες αγάπη, ελπίδα και υποστήριξη. Από τη δράση επωφελήθηκαν οικογένειες με ανήλικα 

παιδιά, πολυμελείς οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες που διαθέτουν μέλη με χρόνια νοσήματα, 

μοναχικοί ενήλικες με μηδενικό εισόδημα, καθώς επίσης και μοναχικοί ηλικιωμένοι με χρόνια νοσήματα. 

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιο Αυγερινό, που στάθηκε 

υποστηρικτής στο έργο μας, στέλνοντας μεγάλη ποσότητα ειδών διατροφής. Επίσης, οι  Εθελοντές με τις προσφορές 

τους σε είδη διατροφής και οι Πατρινοί πολίτες με τις χρηματικές δωρεές τους και τις ενισχύσεις σε είδος, συνέβαλλαν 

ουσιαστικά στην υλοποίηση της ανθρωπιστικής αυτής δράσης. Ευχαριστούμε θερμά επιχειρήσεις της ευρύτερης 

περιοχής και χορηγούς που στηρίζουν δυναμικά επί σειρά ετών την προσπάθεια του Περιφερειακού Τμήματος για την 

ανακούφιση των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων συνανθρώπων μας.   

Αναλυτικά συνεισέφεραν οι: FRIESLAND CAMPINA ΕΛΛΑΣΑ.ΕΝΟΥΝΟΥ, LAVAZZA – Ζέρβος Σπύρος, Αρτοβιομηχανία 

Δερβίση ΑΒΕΕ, Ζαχαροπλαστεία ΛΟΤΣΑΡΗΣ, Ζαχαροπλαστεία CARAVEL Αφοί Παπαδόπουλοι, Ζαχαροπλαστεία GRANDE 

Μυλωνάς, Ζαχαροπλαστεία ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ – Ιωάννης Μιχαλόπουλος, Ζαχαροπλαστείο ΓΛΥΚΟΤΕΧΝΙΕΣ, Παιδικός Σταθμός 

«ΤΟ ΡΟΔΙ», Εργαστήριο Προσχολικής αγωγής «ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΥΡΙ», Καφεκοπτεία Coffee Island, Μύλοι Αχαΐας, Αχαϊκό 

Χωριάτικο, Σπετσέρης ΑΕ, Χιών ΑΒΕΕ, Τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών «Αγγελικής Φ. Αμπατάγγελου», οι υπεραγορές 

τροφίμων Σκλαβενίτης, 3Α Αράπης, Ανδρικόπουλος ΑΕΒΕ, LIDL, Αντιπροσωπείες -  διανομές Ο.Ε. Γεωργόπουλος Γιώργος, 

Γ. Καραμπούλας & Υιοί Ε.Ε. (ΑΓΝΟΧΥΜ), Αφοί Σώρρα Ο.Ε.,  Έλαια και Προϊόντα Ελαίου. 
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