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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Συγκέντρωση τροφίμων από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πατρών  
   
Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πατρών δεν θα μπορούσε και σε αυτές τις εορτές να αφήσει 
αβοήθητους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και που περιμένουν τη δύσκολη 
αυτή περίοδο τη συμπαράστασή μας. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα μας συγκέντρωσε 
τρόφιμα με τη συμβολή εθελοντών και των τριών Σωμάτων: Κοινωνικής Πρόνοιας, 
Νοσηλευτικής και Σώματος Σαμαρειτών. 

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του καταναλωτικού 
κοινού στην προσπάθεια αυτή.  

Συνολικά συγκεντρώθηκαν έντεκα τόνοι τροφίμων. 

Τα δέματα συσκευάστηκαν και διανεμήθηκαν από 
τους εθελοντές μας  κατ΄ οίκον σε 130 μοναχικά, 
ηλικιωμένα άτομα και  ασθενείς. Από το Τμήμα μας 
παρέλαβαν επίσης τα τρόφιμά τους οικονομικά 
αδύναμες οικογένειες. Συνολικά ενισχύθηκαν 400 
οικογένειες, Δημότες του Δήμου Πατρέων και των 
δημοτικών διαμερισμάτων Φαρρών και Τριταίας . 

Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκε η Κοινωνική 
Υπηρεσία με τις αντίστοιχες Κοινωνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου Ερυμάνθου. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
Πάτρας ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ θερμά τους χορηγούς που πάντα 
ανταποκρίνονται: 

 Τους παιδικούς σταθμούς ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ, ΤΟ ΡΟΔΙ, ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΥΡΙ, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ, 
ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ, ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΤΟ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΑΚΙ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΜΑ» 

 Τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών « ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Φ. ΑΜΠΑΤΑΓΓΕΛΟΥ»  

 Την ΑΒΕΕ FAMA Π. ΠΕΤΤΑΣ Έλαια, την FRIESLAND,  την ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ Α.Ε., τις 
εταιρείες UNILEVEL και ΚΛΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ. 

 Τα Ζαχαροπλαστεία CARAVEL, ΛΟΤΣΑΡΗΣ, ΓΛΥΚΟΤΕΧΝΙΕΣ  και την Αρτοποιία 
ΔΕΡΒΙΣΗ  

 Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα Super Market που δέχθηκαν τους εθελοντές 
μας για τη συλλογή τροφίμων από το κοινό. Αναλυτικά: τα Α/Β Βασιλόπουλος Ακτή 
Δυμαίων και ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών, τα LIDL Νοταρά και Γοργοποτάμου. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους εθελοντές μας που είναι η ψυχή του ανθρωπιστικού μας 
έργου.  

Ευχαριστούμε όλους τους συμπολίτες μας που είναι δίπλα σε κάθε προσπάθειά μας για την 
ανακούφιση των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων συνανθρώπων μας. 

Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος! 


