
 

 

 

 

 

 
 

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

Αμαλιάδα, 18 Ιανουαρίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ, μηνόσ Δεκεμβρίου 

Σο  Περιφερειακό  Σμιμα Ε.Ε.. Αμαλιάδασ και το ώμα  Εκελοντών αμαρειτών, Διαςωςτών και 
Ναυαγοςωςτών Αμαλιάδασ, τισ Άγιεσ θμζρεσ των Χριςτουγζννων πρόςφεραν τρόφιμα ςε ςυνανκρώπουσ 
μασ που δεν ζχουν τθν δυνατότθτα να ςτρώςουν το γιορτινό τουσ τραπζηι. 

υγκεκριμζνα, από τισ 14 Δεκεμβρίου 2022 ξεκίνθςε θ διανομι τροφίμων, ρουχιςμοφ και παιχνιδιών ςτισ  
ωφελοφμενεσ οικογζνειεσ που είναι καταγεγραμμζνεσ από το Π.Σ. Ε.Ε.. Αμαλιάδασ. Η διανομι ζγινε 
ςτουσ Διμουσ Ήλιδασ, Ανδραβίδασ –Κυλλινθσ και Πθνειοφ και ολοκλθρώκθκε τθν παραμονι των 
Χριςτουγζννων. 

Η ςυλλογι  των αγακών  ζγινε ςτα καταςτιματα τροφίμων τθσ Αμαλιάδασ, Ανδραβίδασ, Λεχαινών  και 
Γαςτοφνθσ από  23.12.22 ζωσ 31.12.22.  Για ακόμθ μια φορά, αρωγόσ αυτισ τθσ προςπάκειασ, ςτάκθκε  ο 
Πρόεδροσ του Ε.Ε.., Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ, ο οποίοσ απζςτειλε ςθμαντικι ποςότθτα τροφίμων, μζςω 
τθσ Κεντρικισ Αποκικθσ του Ε.Ε.. 

Επιπλζον, υποςτθρικτζσ αυτισ τθσ προςπάκειασ ςτάκθκαν οι ςυμπολίτεσ μασ, οι οποίοι άφθναν τρόφιμα 
ςτουσ εκελοντζσ κατά τθν ζξοδό τουσ από τα καταςτιματα, ο Πολιτιςτικόσ, Λαογραφικόσ & Μορφωτικόσ 

φλλογοσ 'Ηλιδασ «Η 'Ελιςςα», για τα τρόφιμα και τον ρουχιςμό που παρζδωςαν τα μζλθ του, θ  Ελλθνικι 
εταιρία κονςερβών KΤΚΝΟ Α.Ε. και θ πρότυπθ μονάδα γάλακτοσ ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑ, όπου προςζφεραν 
μεγάλθ ποςότθτα με προϊόντα παραγωγισ τουσ. 

Επίςθσ, το Περιφερειακό  Σμιμα Ε.Ε.. Αμαλιάδασ και το ώμα  Εκελοντών αμαρειτών, Διαςωςτών και 
Ναυαγοςωςτών Αμαλιάδασ δζχκθκαν ωσ χριςτουγεννιάτικα δώρα ςθμαντικζσ δωρεζσ.  

Ειδικότερα, ο  ομογενισ  κ. Ανδρζασ  Παπαδάκοσ, με μια ενςυνείδθτθ  χειρονομία  αλλθλεγγφθσ, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τθν κ. Άννα Κορτζςθ,  μζλοσ του Ε.Ε. και ζπειτα από ζγκριςθ τθσ Σομεάρχθ αμαρειτών 
κ. Μαρίνασ ταμάτθ, παρζδωςαν ςτον υπεφκυνο και ςε εκελόντρια αμαρείτιςςα, του ώματοσ 
Εκελοντών αμαρειτών, Διαςωςτών και Ναυαγοςωςτών Αμαλιάδασ υγειονομικό υλικό για τον εξοπλιςμό 
των επιχειρθςιακών φαρμακείων του Σμιματοσ, ωσ αναγνώριςθσ  τθσ αξίασ του ζργου του Σμιματοσ 
αμαρειτών Αμαλιάδασ. 

Επίςθσ, μια ξεχωριςτι δωρεά όςο και χριςιμθ, για το Περιφερειακό Σμιμα του Ε.Ε.. Αμαλιάδασ,  ζγινε 
από τθν βουλευτι Ηλείασ, κ. Διονυςία Θεοδώρα  Αυγερινοποφλου, ζπειτα από πρόταςθ του ςυντοπίτθ 
μασ, κ. Μάκθ Μπεράτθ, ο οποίοσ επιμελείται  τθ διαδικτυακι εκπομπι το Ιντερνετικό τζκι Αμαλιάδασ. 

Η  κ. Αυγερινοποφλου προχώρθςε ςε δωρεά χρωμάτων και υλικών προσ το Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. 
Αμαλιάδασ  που απαιτοφνται  για τθν προετοιμαςία και τθ βαφι τθσ εξωτερικισ τοιχοποιίασ του κτιρίου 
όπου ςτεγάηεται το Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Αμαλιάδασ, με ςτόχο τθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ του 
κτιρίου. 

Σζλοσ,  ςθμαντικό υγειονομικό υλικό για τα επιχειρθςιακά φαρμακεία του Σμιματοσ παρζδωςε ο αρχθγόσ 
τθσ Κ16 και ο κ.  πφροσ Παναγιωτακόπουλοσ, υπεφκυνοσ  του Football Park ςτθν Αμαλιάδα, ςτον 
Τπεφκυνο του Σμιματοσ αμαρειτών Αμαλιάδασ,  ωσ μια ευγενικι πράξθ και αναγνώριςθσ τθσ  μοναδικισ 
αξίασ του Εκελοντιςμοφ. 

*** 


