
 

Αμαλιάδα, 11 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: "Υγειονομική κάλυψη 4ου Διεθνούς Μαραθωνίου Ολυμπίας από το Σώμα 

Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας" 

  

 

Το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Απριλίου 2018, διεξήχθη  με μεγάλη επιτυχία  
ο 4ος Διεθνής Μαραθώνιος Ολυμπίας και οι παράλληλοι αγώνες του αγωνιστικού του 
προγράμματος (Ημιμαραθώνιος, Αγώνας 12 χλμ. και Αγώνες 2 χλμ. για όλους). Η τελετή 
έναρξης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου στο νέο αρχαιολογικό μουσείο 
της Αρχαίας Ήλιδας. Την τελετή παρακολούθησαν εκπρόσωποι των θεσμικών 
υποστηρικτών και πλήθος κόσμου, ενώ παρών ήταν και ο εγγονός του Χαρίλαου 
Βασιλάκου, που φέρει και το όνομα του πρώτου μαραθωνοδρόμου της ιστορίας, στον 
οποίο είναι αφιερωμένος ο αγώνας. 

Η εκκίνηση του Μαραθωνίου έγινε από την πλατεία Αγίου Αθανασίου Αμαλιάδας, ενώ 
του Ημιμαραθωνίου από την κεντρική πλατεία του Πύργου, με τερματισμό την πόλη της 
Αρχαίας Ολυμπίας και συγκεκριμένα πλησίον του Αρχαίου Σταδίου. Οι βραβεύσεις των 
νικητών έγιναν μέσα στο Αρχαίο Στάδιο. 

Διοργανωτής των αγώνων ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Ηλείας και ο Α.Σ.Α. 
Κόροιβος Αμαλιάδας. Την επιμέλεια της διοργάνωσης είχε η ALL ABOUT RUNNING, 
όπου με την εμπειρία και την άρτια οργάνωση, πραγματοποίησαν μια όμορφη γιορτή 
για τον τόπο μας - τον τόπο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας ανταποκρινόμενο στο αίτημα των διοργανωτών ανέλαβε  
την υγειονομική κάλυψη όλων των αγώνων. Συνολικά δεκαεννιά Εθελόντριες 



Σαμαρείτισσες και Εθελοντές Σαμαρείτες του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας συμμετείχαν στους αγώνες 
αντιμετωπίζοντας με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα τα περιστατικά που έχρηζαν 
βοήθειας. 

Επιπλέον, το Σάββατο 31 Μαρτίου, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας και ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών 
Κυττάρων Αίματος ΔΙΝΩ ΖΩΗ έγιναν γέφυρα Αγάπης ώστε να διευρυνθεί ακόμη 
περισσότερο η Παγκόσμια δεξαμενή Δοτών Μυελού των Οστών, αυξάνοντας έτσι τις 
πιθανότητες να σωθεί μια Ζωή. 

Ειδικότερα, μετά το πέρας του αγώνα των 12 χλμ. υπήρξε  ενημέρωση  του κοινού, 
καθώς επίσης έγιναν  και  εγγραφές Δοτών Μυελού των Οστών. Κατά τη διάρκεια της 
δράσης πολλοί συνάνθρωποί μας έγιναν Δότες Μυελού των Οστών και πολλοί 
περισσότεροι ενημερώθηκαν για το πόσο απλό και ακίνδυνο είναι το να γίνει κάποιος 
Δότης Μυελού των Οστών. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας θέλει και φέτος να ευχαριστήσει τους διοργανωτές και την 
ALL ABOUT RUNNING για την άψογη διοργάνωση και συνεργασία αλλά και για την 
πρωτοβουλία τους, να κάνουν δωρεά πρωτοβοηθητικού υλικού στο Τμήμα Σαμαρειτών 
Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας. Το πρωτοβοηθητικό υλικό παρέδωσε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής Μαραθωνίου κ. Δημήτριος Κωσταριάς, στον Αρχηγό των Σαμαρειτών του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας.  
 

 


