
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Αμαλιάδα, 14 Ιουνίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ, διμήνου Απριλίου Μαΐου, του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ 

Υγειονομική κάλυψη διαςυλλογικϊν αγϊνων 

Στο δθμοτικό ςτάδιο τθσ Αμαλιάδασ, παρουςία του  Δθμάρχου  Ήλιδασ κ. Ιωάννθ  Λυμπζρθ, 
πραγματοποιικθκαν ςτισ 9 Απριλίου, διαςυλλογικοί αγώνεσ με τισ ακαδθμίεσ και  τα προαγωνιςτικά τμιματα 
7 ςυλλόγων του νομοφ Ηλείασ. Τουσ διαςυλλογικοφσ αγώνεσ, όπου ςυμμετείχαν πάνω από 150 παιδιά  
διοργάνωςε ο Κόροιβοσ. 

Αποςτολή τροφίμων και ιατροφαρμακευτικοφ υλικοφ ςτην Ουκρανία 

Στο πλευρό του δοκιμαηόμενου  λαοφ  τθσ Ουκρανίασ που βιώνει τθ φρίκθ του πολζμου  ςτάκθκε από τθν 
πρώτθ ςτιγμι ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ. Φςτερα από πρωτοβουλία του  Προζδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου 
Αυγερινοφ, για ςυλλογι τροφίμων, το Περιφερειακό  Τμιμα  Ε.Ε.Σ Αμαλιάδασ  ςτισ 9 Απριλίου 2022  
απζςτειλε τρόφιμα.  Η ςυγκζντρωςι  τροφίμων  πραγματοποιικθκε  ςτα γραφεία του 
Περιφερειακοφ  Τμιματοσ  Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ.  Η Πρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.Σ.  του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ 
ευχαριςτοφν τουσ πολίτεσ τθσ Αμαλιάδασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ,  τον Σφλλογο Κεφαλλονιτών Γαςτοφνθσ 
‘’ο Άγιοσ Γεράςιμοσ’’ , τον Σφλλογο Γυναικών Τραγανοφ ‘’Η Αρμονία’’, τα μζλθ του  Σωματείου  τθσ 
Παπαχριςτοποφλειου Βιβλιοκικθσ Αμαλιάδασ και τθν  επιχείρθςθ Θλιβεροφ Σπφρου ΥΙΟΙ ΟΕ,  που  
ανταποκρίκθκαν  άμεςα ςτο κάλεςμα για ςυλλογι τροφίμων και ιατροφαρμακευτικοφ υλικοφ. Επίςθσ 
ευχαριςτοφν τθν μεταφορικι εταιρία ‘’ΣΟΥΛΗΣ’’, με ζδρα τθν Αμαλιάδα για τθν δωρεάν μεταφορά ςτισ 
κεντρικζσ αποκικεσ του Ε.Ε.Σ. 

Διανομή και ςυλλογή τροφίμων για το Πάςχα 

Το Περιφερειακό  Τμιμα  Ε.Ε.Σ Αμαλιάδασ  από τισ 19-22 Απριλίου 2022, πραγματοποίθςε ςυγκζντρωςι  
τροφίμων  ςτα γραφεία του Περιφερειακοφ  Τμιματοσ  Ε.Ε.Σ Αμαλιάδασ ενώ από 19-22 Απριλίου 2022  ζγινε 
θ ςυλλογι τροφίμων  ςτα καταςτιματα  τθσ Αμαλιάδασ, Ανδραβίδασ, Γαςτοφνθσ και Λεχαινών. Τζλοσ  θ 
διανομι τροφίμων και ρουχιςμοφ  ολοκλθρώκθκε ςτισ 23 Απριλίου 2022, ενώ μεγάλθ ποςότθτα τροφίμων  
εςτάλθςαν από τισ  κεντρικζσ αποκικεσ του Ε.Ε.Σ , ζπειτα από πρωτοβουλία του  Προζδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. 
Αντώνιου Αυγερινοφ τον οποίο και ευχαριςτοφμε για τθν αμζριςτθ βοικεια ςτθν ςθμαντικι Ανκρωπιςτικι 
δράςθ του Τμιματοσ. 

Υγειονομική κάλυψη αγωνιςτικήσ περιόδου 2021-2022  καλαθοςφαίριςησ Κοροίβου 

Στισ 11 Μαΐου 2022  ολοκλθρώκθκαν οι αγώνεσ καλακοςφαίριςθσ τθσ ομάδασ του Κοροίβου. Ήταν μια  
πετυχθμζνθ χρονιά, όπου θ κορυφαία ομάδα μπάςκετ τθσ Ηλείασ κατάφερε να παραμείνει ςτθν ίδια 
κατθγορία. 

Σαβάλια – Δράςη για τον Εθελοντιςμό 

Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκε ςτα Σαβάλια, ςτισ 13 Μαΐου 2022, θ εκδιλωςθ  του Συλλόγου 
Γυναικών Σαβαλίων με ςκοπό τον εξωραϊςμό τθσ πλατείασ  κι αφετζρου τθν ευαιςκθτοποίθςθ των 
ςυνανκρώπων μασ  ςτθν ιδζα του Εκελοντιςμοφ. Η δράςθ αφοροφςε ανκοφφτευςθ και ηωγραφιζσ ςτουσ 
τοίχουσ με κζμα τθν Εκελοντικι Αιμοδοςία και τον Εκελοντιςμό. Στθν ςυγκεκριμζνθ δράςθ ζδωςε το 
΄΄παρών΄΄ θ Πρόεδροσ του  Περιφερειακοφ  Τμιματοσ  Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ, ζπειτα από πρόςκλθςθ του Συλλόγου 
Γυναικών Σαβαλίων.  
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