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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Συλλογή και διανομή τροφίμων από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού  Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας, 

στις 30 Δεκεμβρίου 2021 ολοκλήρωσε τη διανομή  τροφίμων και ρουχισμού  σε ευάλωτες  οικογένειες. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκε η συλλογή τροφίμων στο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας και σε καταστήματα τροφίμων 

της Αμαλιάδας, Ανδραβίδας, Λεχαινών και Γαστούνης από 16.12.21 έως 31.12.21. Η ανθρωπιστική βοήθεια στις 

ωφελούμενες οικογένειες έλαβε χώρα στους  Δήμους  Ήλιδας, Ανδραβίδας –Κυλλήνης και Πηνειού.   

Στη σημαντική αυτή προσπάθεια των Εθελοντών μας είχαμε, για μια ακόμη φορά, την αμέριστη βοήθεια του 

Προέδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντωνίου Αυγερινού, ο οποίος απέστειλε σημαντική ποσότητα τροφίμων, μέσω της 

Κεντρικής Αποθήκης του Ε.Ε.Σ., τους πολίτες της Αμαλιάδας και της ευρύτερης περιοχής για την προσφορά τροφίμων, 

ενώ μεγάλη ποσότητα τροφίμων και προϊόντα παραγωγής τους  προσέφεραν: το κατάστημα «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» 

Αμαλιάδας, το κατάστημα «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» Ανδραβίδας, το κατάστημα «ΗΛΙΔΑ» Λεχαινών, η Ελληνική εταιρία 

κονσερβών «KΥΚΝΟΣ Α.Ε.», η εταιρία Ζαχαροπλαστικής «ΛΑΒΔΑΣ Φ.Α.Ε.», το κατάστημα με τυποποιημένα προϊόντα 

«Νερατζάκης Κωνσταντίνος», το κατάστημα  «ΡΟΥΛΕΛΙΩΤΗΣ» Λεχαινών, η πρότυπη μονάδα γάλακτος «ΦΑΡΜΑ 

ΗΛΕΙΑΣ», προϊόντα Ζαχαροπλαστικής CONFECTIS MOYZAKH, το κατάστημα «My Market» Αμαλιάδας και το 

κατάστημα «My Market» Γαστούνης. 

Επιπλέον, μεγάλη ποσότητα τροφίμων προσέφεραν η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ./ Π.Σ. Ηλείας / Τμήμα 

Αλληλεγγύης και ευπαθών ομάδων, παρών ήταν ο εκπρόσωπος του Βουλευτή Ηλείας κ. Καλαματιανού Διονύσιου. 

Επίσης, μεγάλη ποσότητα τροφίμων προσέφεραν  η Βουλευτής Ηλείας κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου  και ο Βουλευτής 

Ηλείας κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος.  

Τέλος, ευχαριστούμε, το Ιντερνετικό Στέκι Αμαλιάδας, μια διαδικτυακή εκπομπή, με ανθρώπινο χαρακτήρα όπου 

επιμελείται ο κ. Μάκης Μπεράτης, και μέσα από τις εκπομπές του υποστηρίζει και προβάλει πάντα το έργο του 

Περιφερειακού  Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας και του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών Αμαλιάδας, τα μέλη του οποίου μας προσέφεραν και φέτος, σημαντική ποσότητα τροφίμων.  

*** 


