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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διοργάνωση εκδηλώσεων από την Κοινωνική Υπηρεσία και τους Εθελοντές 
του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας  

 
Η Κοινωνική Υπηρεσία και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, διοργάνωσαν 
για τις ευάλωτες ομάδες που υποστηρίζουν τις παρακάτω εκδηλώσεις: 

 εορταστική εκδήλωση με ζωντανή μουσική και προσφορά δείπνου για 
τους 30 φιλοξενούμενους των δύο ξενώνων «Ψυχαργώς» της πόλης. 

 χριστουγεννιάτικες κατασκευές και εορταστική έξοδο στην πόλη με 
προσφορά δείπνου για τα 18 φιλοξενούμενα παιδιά του Κέντρου Παιδικής 
Μέριμνας Θηλέων.  

 παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στο χώρο του «Σκαγιοπουλείου»   
Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων, με τίτλο «το παιχνίδι του έρωτα 
και της τύχης», από τη κινητή θεατρική ομάδα του Δ.Ι.Π.Ε.Θ.Ε. Πατρών, 
για τα 18 φιλοξενούμενα παιδιά του «Σκαγιοπουλείου» και τους φίλους 
αυτών. 

 εορταστική έξοδο και προσφορά συμβολικών δώρων και γλυκισμάτων 
στους 17 ψυχικά ασθενείς του οικοτροφείου της «Κλίμακας» Πατρών, 
καθώς και στα 15 παιδιά με νοητική υστέρηση που φιλοξενούνται στο 
Θ.Π.Κ. «Η Μέριμνα» Πατρών. 

 εορταστική εκδήλωση με προσφορά συμβολικών δώρων και ζωντανή 
μουσική σε Χριστουγεννιάτικες μελωδίες για τα 100 φιλοξενούμενα άτομα 
του Ασύλου Ανιάτων Πατρών.  

 κατ’ οίκον επίσκεψη σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα σε εβδομαδιαία βάση 
με ανταλλαγή ευχών και συμβολικών δώρων. 

 επίσκεψη στους κρατούμενους του καταστήματος κράτησης Πατρών. Οι 
εθελοντές αντάλλαξαν ευχές με τους  κρατούμενους που προέρχονται από 
μακρινές περιοχές και στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, ενισχύθηκαν οικονομικά αδύναμοι κρατούμενοι με την 



προσφορά ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών αλληλογραφίας, ρουχισμού και 
υποδημάτων. 

 προσφορά δεμάτων με τρόφιμα, γλυκίσματα και είδη ατομικής υγιεινής σε 
370 οικονομικά αδύναμες οικογένειες και 121 μοναχικά ηλικιωμένα 
άτομα, κατοίκους του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Ερυμάνθου. Οι 
οικογένειες και τα μοναχικά άτομα υποστηρίζονται από την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Τμήματος, καθώς και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 
Ερυμάνθου.  


