
 
 

Πάτρα, 16 Δεκεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγκέντρωση και διανομή τροφίμων από το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πατρών σε 
ευάλωτους συμπολίτες μας 

 
Τις ανώτερες αξίες της αλληλεγγύης, της φιλαλληλίας και της αφιλοκερδούς 
προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, τίμησε και φέτος το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Πατρών, συγκεντρώνοντας εν όψει των Χριστουγέννων τρόφιμα, με τη συνεργασία 
των Εθελοντών και των τριών Σωμάτων του: Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσηλευτικής 
και Σαμαρειτών Διασωστών. 

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου που συνέδραμε αυτή την προσπάθεια, 
παρά τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη και 
την πίστη του στο έργο του Τμήματος.  

Συνολικά συγκεντρώθηκαν οκτώ (8) τόνοι τροφίμων. 

Τα δέματα συσκευάστηκαν και διανεμήθηκαν από τους Εθελοντές μας στις οικίες 
170 μοναχικών ηλικιωμένων και ασθενών ενώ από τα γραφεία του Τμήματος 

παρέλαβαν τη βοήθεια οι οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Συνολικά ενισχύθηκαν 
450 οικογένειες, Δημότες του Δήμου Πατρέων και των δημοτικών διαμερισμάτων 
Φαρρών και Τριταίας. 

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της δράσης η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Πατρών συνεργάστηκε στενά με τις αντίστοιχες Κοινωνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου Ερυμάνθου. 

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πατρών ευχαριστεί θερμά 
τους χορηγούς που ανταποκρίνονται σε κάθε κάλεσμα που απευθύνει, και πιο 
συγκεκριμένα: 

 Το Super Market  ΚΡΟΝΟΣ, την ΑΒΕΕ FAMA Π. ΠΕΤΤΑΣ Έλαια, την FRIESLAND,  
την ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ Α.Ε., τον κ. Νικόλαο Καρυτινό «ΟΛΥΜΠΙΑ – ΧΕΝΙΑ». 

 Τα Ζαχαροπλαστεία ΛΟΤΣΑΡΗΣ, MAX PERRY, ΓΛΥΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και 
την Αρτοποιία ΔΕΡΒΙΣΗ.   

 Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Φ. ΑΜΠΑΤΑΓΓΕΛΟΥ» και το 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΜΑ.  
 τους κ.κ. Τζαβέλα Ι., Σιούνα Ε., Σόμπολου Μ., Παναγιωτόπουλο Ν., 

Διαμαντόπουλο Β. και Σπ., Λάτση Κων., Γιαννούλη Γ. και Κων/νο, 
Γρηγοροπούλου Ελένη για την προσφορά ελαιόλαδου.  



Επίσης ευχαριστούμε θερμά τα καταστήματα Super Market που έδωσαν τη 
δυνατότητα στους εθελοντές μας να συλλέξουν τα τρόφιμα, και ειδικότερα τα Α/Β 

Βασιλόπουλος Ακτή Δυμαίων και ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών, τα LIDL Νοταρά και Ιωνίας, 
τον Δήμο Ερυμάνθου για την εκτύπωση των φυλλαδίων, την εταιρεία υγρών 
καυσίμων ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ για τη δωρεάν διάθεση καυσίμων, τους κ.κ. Ιωαννή και 
Αθηνά Κοντοθεόδωρου για τη δωρεά ειδών συσκευασίας. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους εθελοντές μας που αποτελούν το θεμέλιο και την 
ψυχή του ανθρωπιστικού μας έργου, στηρίζοντας όλες τις διαδικασίες και τα στάδια 
της συλλογής, διαλογής και διανομής των τροφίμων. 

Ευχαριστούμε όλους τους συμπολίτες μας, που στέκονται αρωγοί σε κάθε 
προσπάθειά μας για την ανακούφιση των οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτων 
συνανθρώπων μας. 

Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος με 

υγεία και ευημερία.  

 
 
 

 
  


