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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ενίσχυση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πάτρας, εν όψει 
Χριστουγέννων 

Οι ανάγκες των συνανθρώπων μας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα στο Ερυθροσταυρικό Κίνημα. Το 

Περιφερειακό Τμήμα σεβόμενο τις αρχές του κινήματος και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τις Άγιες μέρες 

των Χριστουγέννων, έδωσε το μήνυμα της αλληλεγγύης για άλλη μία φορά, προς τους ευάλωτους 

συμπολίτες μας .    

Σεβόμενοι τις οδηγίες για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, οι Εθελοντές μας και 

από τα τρία Σώματα (Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσηλευτικής και Σαμαρειτών – Διασωστών) συσκεύασαν και 

διένειμαν κατ’οίκον, είδη  πρώτης ανάγκης σε πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, χαρίζοντας τους 

ελπίδα και υποστήριξη. Όλοι οι υπόλοιποι ωφελούμενοι, παρέλαβαν τα πακέτα τους σε εξωτερικό χώρο 

του Τμήματος, κατόπιν ραντεβού.  

Από τη δράση επωφελήθηκαν οικογένειες με ανήλικα παιδιά,  πολυμελείς οικογένειες, μονογονεϊκές 

οικογένειες, οικογένειες που διαθέτουν μέλη με χρόνια νοσήματα, μοναχικοί ενήλικες με μηδενικό 

εισόδημα, καθώς επίσης και μοναχικοί ηλικιωμένοι με χρόνια νοσήματα. Συνολικά ενισχύθηκαν 290 

νοικοκυριά. 

Για την συμπαράσταση τους στο έργο μας, ευχαριστούμε την Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ε.Σ. που στάθηκε 

υποστηρικτής στο έργο μας, στέλνοντας σεβαστή ποσότητα τροφίμων, με σκοπό να καλυφθούν βασικές 



ανάγκες των συνανθρώπων μας. Επίσης ευχαριστούμε θερμά τους Εθελοντές μας, τα μέλη του 

Περιφερειακού Τμήματος, τους απλούς πολίτες της περιοχής μας και τις επιχειρήσεις: 

 

 Αρτοβιομηχανία ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΑΒΕΕ 

 Ζαχαροπλαστεία ΛΟΤΣΑΡΗΣ 

 Ζαχαροπλαστεία CARAVEL 

 Ζαχαροπλαστείο ΓΛΥΚΟΤΕΧΝΙΕΣ 

 ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΑΕ  

 ΧΙΩΝ ΑΒΕΕ 

 Αφοί ΣΩΡΡΑΣ 

 FRIESLAND 

 Κ.Ε.ΤΧ. 

 Τους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

  «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ» 

 «ΤΟ ΡΟΔΙ» 

 «ΜΙΚΡΟ ΓΥΡΙ ΙΚΕ» 

 «ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ» 

 «ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΤΟ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΑΚΙ» 

  Το «21ο Γυμνάσιο Πατρών» 

 Τα Super Market «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», «3Α ΑΡΑΠΗΣ» 

  Γ. Καραμπούλας & Υιοί Ε.Ε. (ΑΓΝΟΧΥΜ) 

 Εταιρεία «ΚΡΕΟΣΥΣ»  

 Επίσης, ευχαριστούμε τα Super Market που δέχθηκαν τους εθελοντές μας για την συλλογή 

τροφίμων από το κοινό. Αναλυτικά: τα Α/Β Βασιλόπουλος ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών, τα LIDL Νοταρά, 

Παραλίας και Γοργοποτάμου. 

Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος. 

 

 

*** 


