
 

Αμαλιάδα, 9 Ιανουαρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Ανθρωπισμού από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας την περίοδο των 
Χριστουγέννων 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη, υπηρετώντας 
πάντα με συνέπεια τις 7 Θεμελιώδεις Αρχές, που διέπουν τη λειτουργία του Παγκοσμίου 
Ερυθροσταυρικού  Κινήματος. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας με το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών παρέμειναν τις Άγιες ημέρες στο πλευρό του πάσχοντα συνανθρώπου.  

Ειδικότερα, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε Εθελοντική Αιμοδοσία στο 
φιλόξενο χώρο του Νοσοκομείου Αμαλιάδας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αιμοδοσίας. Θεσμός 
τείνει να γίνει η Χριστουγεννιάτικη - Εορταστική Εθελοντική Αιμοδοσία, όπου συνδιοργανώνεται 
από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Κυττάρων Αίματος "ΔΙΝΩ ΖΩΗ", με έδρα 

την Αμαλιάδα, το Τμήμα Αιμοδοσίας Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας και το Περιφερειακό 
Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας. 

Για άλλη μια φορά, ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας, διάλεξαν με αυτόν τον τρόπο να  
προσφέρουν ένα δώρο ζωής στον άγνωστο - πάσχοντα συνάνθρωπο και συνάμα να στηρίξουν την 
προσπάθεια, έτσι ώστε να καλυφτεί ένα μέρος των μεγάλων αναγκών σε αίμα.  

Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο 21 & 22 Δεκεμβρίου, καθώς και την παραμονή των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, πραγματοποιήθηκε η συλλογή τροφίμων από Εθελόντριες Σαμαρείτισσες 
και Εθελοντές Σαμαρείτες του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Αμαλιάδας, έξω από τα καταστήματα τροφίμων της Αμαλιάδας και της Ανδραβίδας, δίνοντας έτσι 
τη δυνατότητα σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, μονογονεϊκές και 
πολύτεκνες οικογένειες, οικογένειες με μέλη που αντιμετωπίζουν  προβλήματα υγείας, μοναχικά 
άτομα με προβλήματα υγείας και υποστεγαζόμενους να στρώσουν το χριστουγεννιάτικο  τραπέζι.  

Τέλος, το Τμήμα Σαμαρειτών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας πραγματοποίησε 
διανομή τροφίμων και ρουχισμού στο Νομό Ηλείας, όπου και δραστηριοποιείται, από τις 19 
Δεκεμβρίου έως και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. 

Υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας, όπως και κάθε χρόνο, ήταν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι 
άφηναν τρόφιμα στους Εθελοντές μας κατά την έξοδό τους από τα καταστήματα. Επίσης, 
σημαντική ποσότητα τροφίμων παρέλαβαν Εθελόντριες Σαμαρείτισσες και Εθελοντές Σαμαρείτες 
του Τμήματος Αμαλιάδας από τις Κεντρικές Αποθήκες του Ε.Ε.Σ. 
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