
 

Πειραιάς, 17 Ιανουαρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πειραιά τις ημέρες των εορτών των 

Χριστουγέννων 

 

Το  Περιφερειακό Τμήμα Πειραιά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατά την 

περίοδο των εορτών με ζήλο και αγάπη πραγματοποίησε τις εξής δράσεις: 

 Στις 2 Δεκεμβρίου 2016, κλιμάκιο υπηρεσίας Νοσηλευτικής, αποτελούμενο από 

Νοσηλεύτρια και Εθελοντές Νοσηλευτικής, πραγματοποίησε επίσκεψη στο 

Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, όπου προσέφερε είδη 

ατομικής υγιεινής και φάρμακα για τα παιδιά των κρατουμένων. Τα είδη αυτά 

προέρχονταν από χορηγίες εθελοντών ενώ μέρος του κόστους τους καλύφθηκε 

από το ίδιο το Τμήμα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 

Τμήμα Θηβών του Ε.Ε.Σ. 

 Στις 3 Δεκεμβρίου 2016, στα γραφεία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πειραιά 

πραγματοποιήθηκε δράση διανομής ρούχων, υποδημάτων, λευκών ειδών και 

παιχνιδιών σε οικογένειες τις οποίες υποστηρίζει η Κοινωνική Υπηρεσία του 

Τμήματος. Τα είδη προσεφέρθησαν από το International Schοol of Pireaus και 

την ασφαλιστική Εταιρεία Win and Team. Τη δράση υλοποίησαν Εθελοντές 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθελοντές Σαμαρείτες Ε.Ε.Σ. Επίσης, υλοποιήθηκε 

δράση διανομής δεμάτων ξηράς τροφής και 75 δωροεπιταγών (20€ εκάστη) σε 

250 οικογένειες που υποστηρίζει η Κοινωνική Υπηρεσία. Τα είδη και οι 

δωροεπιταγές προέρχονταν από χορηγίες του Ιδρύματος Αγγελικούση, του ΑΒ 

Βασιλόπουλου και του International School of Pireaus, καθώς και από την 

Κεντρική Αποθήκη του Ε.Ε.Σ. 

 Στις 17 Δεκεμβρίου 2016, δόθηκε θεατρική παράσταση στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Ραλλείου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, με τίτλο  



«Κάποτε στην Μελωδιούπολη», την οποία παρουσίασε δωρεάν η θεατρική 

ομάδα Θεατράλε σε παιδιά δημοτικού των εξυπηρετουμένων οικογενειών της 

Κοινωνικής Πρόνοιας του Τμήματος. Στο τέλος της παράστασης μοιράστηκαν 

δώρα στα παιδιά, προσφορά του Ιnternational School of Pireaus. Τα παιδιά μαζί 

με τους γονείς τους έζησαν στιγμές χαράς και ένιωσαν το κλίμα των 

Χριστουγέννων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος 

του Τμήματος, καθώς και Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 Παραμονή Χριστουγέννων προσφέρθηκαν τρόφιμα σε οικογένειες που 

υποστηρίζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος, προσφορά Εθελόντριας του 

Ε.Ε.Σ. Πειραιά. 

 

 

 


