
   

   
Πάτρα, 24 Απριλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Θέμα: Πασχαλινές δράσεις από τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας  

 
Οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για άλλη μια φορά πιστοί 
στις αρχές του κινήματος χάρισαν ενόψει του Πάσχα αγάπη, ελπίδα και αλληλεγγύη σε 
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της περιοχής των Πατρών. Συγκεκριμένα: 

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης 
από τους εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Πάτρας. Τα είδη συγκεντρώθηκαν ώστε 
να καλύψουν βασικές καθημερινές ανάγκες ατόμων και οικογενειών που συστηματικά 
στηρίζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματός μας. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 5 τόνοι τρόφιμα, 
αποτέλεσμα της θερμής υποστήριξης και εμπιστοσύνης που για άλλη μια φορά επέδειξαν οι 
Πατρινοί πολίτες στο ανθρωπιστικό έργο που καθημερινά υπηρετεί ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός.  

Από την Μ. Δευτέρα 23 Απριλίου έως και την Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου, οι Εθελοντές Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Τμήματός μας βρίσκονται στους χώρους της κοινωνικής υπηρεσίας και 
διανέμουν είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής, οικιακά καθαριστικά, βρεφικά είδη όπως πάνες, 
κρέμες, βρεφικό γάλα κ.α. σε 236 οικογένειες και 51 μοναχικά άτομα. Στα παιδιά των 
οικογενειών προσφέρουν πασχαλινές λαμπάδες και γλυκίσματα. 



Στο κλίμα των ημερών κινήθηκαν και οι ομάδες που στηρίζουν τις δομές ψυχικής υγείας, του 
Οικοτροφείου «Κλίμακα», των ξενώνων «Ψυχαργώς» και του «Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Σκαγιοπούλειο Θηλέων». Αναλυτικά: 

Στο Οικοτροφείο «Κλίμακα» στις 04, 11 & 18 Απριλίου και στο «Ψυχαργώς» αντίστοιχα στις 9 
& 16 Απριλίου, οι Εθελοντές μαζί με τους φιλοξενούμενους έφτιαξαν λαμπάδες, ευχετήριες 
κάρτες και πασχαλινά κουλούρια, βάζοντας έτσι τους φιλοξενούμενους στο εορταστικό κλίμα 
των ημερών. 

Οι Εθελοντές στο Οικοτροφείο «Κλίμακα» και στο «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Σκαγιοπούλειο Θηλέων» στις 28/3 και στις 21/04 αντίστοιχα επισκέφθηκαν το χώρο 
ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας «Οροπαίδιο» και μέσω μιας σύγχρονης βιωματικής 
μεθόδου που στηρίζεται στο θεατρικό παιχνίδι και στον αυτοσχεδιασμό ανέπτυξαν την 
ψυχοσωματική τους καλλιέργεια, την κοινωνικότητα και την αισθητική τους έκφραση. Το θέμα 
τους ήταν πώς αντιλαμβάνομαι τον ερχομό της Άνοιξης, και το επεξεργάστηκαν βιωματικά 
Εθελοντές και φιλοξενούμενοι με την υποστήριξη της κ. Ανδριάνας Ταβατζή Θεατρολόγου και 
Παιδαγωγού.  

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