
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Πάτρα, 22 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Πάτρασ  

Συμμετοχή ςτισ εκδηλϊςεισ μνήμησ του Ολοκαυτϊματοσ των Καλαβρφτων 

Σθν 13θ Δεκεμβρίου  2022, θ πρόεδροσ και οι εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ 

Ε.Ε.. Πάτρασ παρεβρζκθςαν ςτα Καλάβρυτα και ζλαβαν μζροσ ςτθν κορφφωςθ των 

επετειακϊν εκδθλϊςεων μνιμθσ του Καλαβρυτινοφ Ολοκαυτϊματοσ από τα Γερμανικά 

ςτρατεφματα κατοχισ. υγκεκριμζνα, ςτον κακεδρικό ναό τθσ πόλθσ, πραγματοποιικθκε 

μνθμόςυνο για τουσ Καλαβρυτινοφσ μάρτυρεσ, προεξζχοντοσ του Μθτροπολίτθ 

Καλαβρφτων και Αιγειάλειασ κ. Ιερόνυμου και παρουςία τθσ Α.Ε. τθσ Προζδρου τθσ 

Δθμοκρατίασ, Κατερίνασ ακελλαροποφλου. Ακολοφκθςε πομπι προσ τον τόπο κυςίασ 

όπου εψάλλει επιμνθμόςυνθ δζθςθ, προςκλθτιριο εκτελεςκζντων και κατάκεςθ ςτεφάνου 

από τθν Πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί θ ξεχωριςτι κζςθ του Ε.Ε.. και των εκελοντριϊν Αδελφϊν του 

Σμιματοσ τθσ Πάτρασ ςτθν ιςτορία του Ολοκαυτϊματοσ των Καλαβρφτων που πρϊτεσ 

ζφταςαν ςτθν μαρτυρικι πόλθ και ςυμπαραςτάκθκαν ςτον απφκμενο πόνο των επιηϊντων. 

Χριςτουγεννιάτικεσ δράςεισ του Τομζα Κοινωνικήσ Πρόνοιασ 

Η Κοινωνικι Τπθρεςία και οι εκελοντζσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 

ταυροφ Πάτρασ, διοργάνωςαν για τισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ τισ οποίεσ ςτθρίηουν, 



τισ παρακάτω εκδθλϊςεισ, ενόψει τθσ εορταςτικισ περιόδου των Χριςτουγζννων και τθσ 

Πρωτοχρονιάσ: 

 Εορταςτικι εκδιλωςθ, προςφορά δείπνου και ςυμβολικϊν δϊρων για τα 30 

άτομαμε ψυχιατρικά προβλιματα, που φιλοξενοφνται ςτουσ δφο ξενϊνεσ 

«Ψυχαργϊσ» τθσ πόλθσ. το οικοτροφείο «Τπατία» οι εκελοντζσ παρουςίαςαν 

διαδικτυακά χριςτουγεννιάτικα ικθ και ζκιμα ανά τον κόςμο και με προβολι Power 

Point τουσ ταξίδεψαν ςτο χωριό του Αγ. Βαςίλθ και ταυτόχρονα τουσ απζςτειλαν 

Χριςτουγεννιάτικα δϊρα. 

 Βόλτα ςτθ ςτολιςμζνθ πόλθ και προςφορά γεφματοσ, χάριςαν για τα 20 παιδιά που 

φιλοξενοφνται ςτο Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ «καγιοποφλειο Θθλζων και 

Αρρζνων». Σο Χριςτουγεννιάτικο γεφμα ιταν χορθγία γνωςτοφ καταςτιματοσ τθσ 

πόλθσ. 

 Εορταςτικι εκδιλωςθ με προςφορά ςυμβολικϊν δϊρων και ηωντανι μουςικι με 

Χριςτουγεννιάτικεσ μελωδίεσ, χάριςαν ςτουσ 80 θλικιωμζνουσ του 

Κωνςταντοπουλείου Οίκου Ευγθρίασ Πατρϊν. 

 Επιςκζψεισ κατ’οίκον πραγματοποίθςαν οι εκελοντζσ ςε μοναχικά θλικιωμζνα 

άτομα, ςτα οποία ςε εβδομαδιαία βάςθ παρζχεται ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ, 

αντάλλαξαν  ευχζσ και τουσ πρόςφεραν γλυκίςματα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ. 

 Επιςκεπτιριο χάριςαν, ςτουσ κρατοφμενουσ του Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Πατρϊν, 

που προζρχονται από μακρινζσ περιοχζσ και δεν ζχουν οικογενειακό περιβάλλον. 

Αντάλλαξαν ευχζσ και πρόςφεραν είδθ ατομικισ υγιεινισ, αλλθλογραφίασ και 

ρουχιςμοφ, ςε αυτοφσ που ςτεροφνται τα βαςικά είδθ. 

 Διζνειμαν τρόφιμα, γλυκίςματα και είδθ ατομικισ υγιεινισ ςε 209 οικονομικά 

αδφναμεσ οικογζνειεσ και ςε 85 μοναχικά θλικιωμζνα άτομα, κατοίκουσ του Διμου 

Πατρζων, που υποςτθρίηονται ςυςτθματικά από τθν κοινωνικι υπθρεςία του 

Σμιματοσ. 

Ενίςχυςη ευάλωτων πληθυςμιακϊν εν όψει των Χριςτουγζννων 

Κακϊσ πλθςιάηουν τα Χριςτοφγεννα το Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Πατρϊν δεν κα 

μποροφςε να ξεχάςει τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ που ζχουν ανάγκθ από βοικεια, 

περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά κακϊσ όλθ θ ανκρωπότθτα είναι αντιμζτωπθ με μια 

πρωτόγνωρθ δοκιμαςία. Πολλοί ςυνάνκρωποί μασ περιμζνουν τθν ςυμπαράςταςι μασ για 

να γιορτάςουν και αυτοί τισ Άγιεσ θμζρεσ που ζρχονται.  

Πάντα πιςτοί ςτισ αρχζσ του κινιματοσ  και ςεβόμενοι τισ οδθγίεσ για τον περιοριςμό τθσ 

πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID 19, εκελοντζσ και από τα τρία ϊματα (Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ, Τγείασ και αμαρειτϊν) ςυςκεφαςαν και ξεκίνθςαν, από τθν Σρίτθ 20 Δεκεμβρίου 

2022, τθ διανομι 292 δεμάτων με είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ, χαρίηοντασ ςτουσ παραλιπτεσ 

αγάπθ, ελπίδα και υποςτιριξθ. Από τθ δράςθ επωφελικθκαν οικογζνειεσ με ανιλικα 



παιδιά, πολυμελείσ οικογζνειεσ, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, οικογζνειεσ που διακζτουν μζλθ 

με χρόνια νοςιματα, μοναχικοί ενιλικεσ με μθδενικό ειςόδθμα. ε μοναχικοφσ 

θλικιωμζνουσ με χρόνια νοςιματα θ διανομι πραγματοποιικθκε κατ’ οικον.  

Θερμζσ ευχαριςτίεσ προσ τον Πρόεδρο του Κεντρικοφ Διοικθτικοφ υμβουλίου Ε.Ε.., Dr. 

Αντϊνιο Αυγερινό, που ςτάκθκε υποςτθρικτισ ςτο ζργο του Σμιματοσ, ςτζλνοντασ 

ςεβαςτι ποςότθτα ειδϊν διατροφισ. Επίςθσ, οι Πατρινοί πολίτεσ με τισ χρθματικζσ δωρεζσ 

τουσ και τισ ενιςχφςεισ ςε είδοσ, ςυνζβαλλαν ουςιαςτικά ςτθν υλοποίθςθ τθσ 

ανκρωπιςτικισ αυτισ δράςθσ. Επίςθσ, κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτισ επιχειριςεισ και ςτουσ 

χορθγοφσ που ςτιριξαν τθν προςπάκεια του Σμιματοσ προσ ανακοφφιςθ των ευάλωτων 

ςυνανκρϊπων μασ.    

Αναλυτικά:  S M ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ, S M LIDL, FRIESLAND CAMPINA ΕΛΛΑ Α.Ε ΝΟΤΝΟΤ, ΧΙΟΝ 

ΑΒΕΕ, ΚΡΕΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ, ΠΕΣΕΡΗ ΑΕ, Αφοί ΩΡΡΑ, Καφεκοπτεία COFFEE 

ISLAND, Αρτοβιομθχανία Δερβίςθ ΑΒΕΕ, Γ. Καραμποφλασ & Τιοί Ε.Ε. ΑΓΝΟΧΤΜ, τα 

Ζαχαροπλαςτεία ΛΟΣΑΡΗ, CARAVEL, ΕΝΣΕΛΒΑΪ ,  ΓΛΤΚΟΣΕΧΝΙΕ, τουσ 

Παιδικοφσ τακμοφσ: Σο Ρόδι, Μακαίνω Παίηω Γελϊ, εραφίνο το κανηοχοιράκι, Πελαργόσ, 

Σα Ζουηουνάκια, Σο Αερόςτατο, το Βρεφονθπιακό τακμό – Νθπιαγωγείο Α. Γιϊρμα, Σο 

Εργαςτιριο Προςχολικισ αγωγισ «Σο Μικρό Γυρί», Σα Φροντιςτιρια Ξζνων Γλωςςϊν 

«Αγγελικισ Φ. Αμπατάγγελου». 

Σζλοσ, κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτα Super Market ΑΒ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ, ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΜΑΟΤΣΗ 

ΑΕ, 3 Α ΑΡΑΠΗ & MY MARKET, που δζχκθκαν τουσ εκελοντζσ του Σμιματοσ για τθ ςυλλογι 

τροφίμων από το κοινό.  

Ευχζσ για Καλά Χριςτοφγεννα και Ευτυχιςμζνο Καινοφριο Χρόνο. 

*** 


