
  

    Πάτρα, 20 Ιουνίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Καλοκαιρινές δράσεις Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας" 

 

Οι Εθελοντές της Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας με τον 

ερχομό του καλοκαιριού διοργάνωσαν για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού - ψυχικά 

ασθενείς, άτομα με χρόνια νοσήματα, κινητικές αναπηρίες, άτομα της τρίτης ηλικίας -

δραστηριότητες δίπλα στη θάλασσα δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απολαύσουν στιγμές 

χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. 

Για τις 245 πολυμελείς και μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και για 30 μοναχικά - 

ηλικιωμένα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, από τη Δευτέρα 

έως και την Τετάρτη 11, 12 &13 Ιουνίου 2018, αλλά και την Τρίτη 19 Ιουνίου, 

πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα ενίσχυσης με βασικά διατροφικά είδη. 

Οι ασθενείς που φιλοξενούνται στους ξενώνες της «Κλίμακας» και «Ψυχαργώς» στις αρχές 

του μήνα κατασκεύασαν τα καλοκαιρινά τους καπέλα μαζί με τους Εθελοντές, στολίζοντάς 

τα με κορδέλες και λουλούδια. Την Δευτέρα 11 Ιουνίου και την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 οι 

εθελοντές αποχαιρέτησαν τους φιλοξενούμενους του ξενώνα «Ψυχαργώς» προσφέροντας 

φαγητό σε εστιατόριο της πόλης (πλατεία Ομονοίας), καθώς και σε παραθαλάσσια ταβέρνα 

του Ρίου Πατρών (περιοχή Δημορρηγόπουλου). Την ίδια μέρα (14 Ιουνίου) οι 

φιλοξενούμενοι του ξενώνα «Κλίμακα» διασκέδασαν και απόλαυσαν παραθαλάσσιο 

περίπατο με καφέ και γλυκίσματα στην παραλιακή του Ρίου Πατρών. 

Όσον αφορά τους ασθενείς που φιλοξενούνται στο Άσυλο Ανιάτων Πατρών, καθώς και τους 

ηλικιωμένους του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας Πατρών, την Τετάρτη και την 

Πέμπτη 6 & 7 Ιουνίου 2018, οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας πρόσφεραν σε αυτούς 

στιγμές χαλάρωσης και αναψυχής στην Πλαζ του ΕΟΤ Πάτρας και στην ιχθυόσκαλα Πατρών.  

Τα αγόρια που φιλοξενούνται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδος (Μονάδα 

Αρρένων) ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ, την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, διασκέδασαν και απόλαυσαν 



φαγητό σε παραθαλάσσιο εστιατόριο στα Βραχνέικα Πατρών, ενώ το  Σάββατο 16 Ιουνίου 

2018 είχαν την ευκαιρία να κολυμπήσουν και να διασκεδάσουν στις νεροτσουλήθρες του 

Κάτω Αλισσού. Μετά το μπάνιο τους απόλαυσαν γλυκίσματα και δροσερά ροφήματα.  

Τα κορίτσια που φιλοξενούνται στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδος (Μονάδα 

Θηλέων) ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ, το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, διδάχθηκαν μαθήματα Ιστιοπλοΐας 

στην παραλία της Πλαζ ΕΟΤ, από τον Αθλητικό Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ρίου «Ιάσων». Την Πέμπτη 

21 Ιουνίου 2018 κολύμπησαν και διασκέδασαν μαζί με τους εθελοντές στην πισίνα γνωστού 

ξενοδοχείου στον Καστελόκαμπο Πατρών.  

Για τα παιδιά με αναπηρίες, που εκπαιδεύονται στο Θ.Π.Κ. «Μέριμνα» και για τα παιδιά 

που φιλοξενούνται στην Κιβωτό της Αγάπης, την Τετάρτη 06 Ιουνίου, οι εθελοντές 

διοργάνωσαν εκδρομή στα Σελιανίτικα Αιγίου απολαμβάνοντας γεύμα δίπλα στη θάλασσα, 

ενώ τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 απόλαυσαν φαγητό σε εστιατόριο της πόλης. 

 

 


