
 

Αμαλιάδα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υγειονομικές καλύψεις εκδηλώσεων και αγωνισμάτων από το Σώμα Εθελοντών  

Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών  Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Αμαλιάδας 

ΣΣττοουυςς  ΔΔρρόόμμοουυςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΠΠΑΑ  μμεε  ΠΠααννσσέέλληηννοο  

Την Πέμπτη 7 Σεπτέμβρη 2017  

έλαβε χώρα  η τρίτη και 

τελευταία εκδήλωση που 

διοργανώθηκε από 

την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας και την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

με θέμα: «Στους Δρόμους του 

ΕΣΠΑ με Πανσέληνο». 

Το κάλεσμα των πολιτών έγινε 

από τον Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας  κ. Απόστολο 

Κατσιφάρα. Κάλεσμα για  μια 

εκπληκτική εμπειρία, μια ξεχωριστή ξενάγηση στις σύγχρονες παρεμβάσεις στο 

λιμάνι του Κατακόλου. 

Το τελευταίο ραντεβού μετά την Πάτρα και το Μεσολόγγι  ήταν στο  Κατάκολο, 

όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε το μουσικό οδοιπορικό "Τα λόγια της 

πλώρης" από τον συνθέτη Γιώργο Βούκανο.  Μαζί με τα τραγούδια του ακούστηκαν 

και άλλα παραδοσιακά τραγούδια,  με θέμα τη θάλασσα, σε ερμηνεία Βασίλη Λέκκα  

και Άντας Αθανασοπούλου. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 

Περιφερειακού Τμήματος Αμαλιάδας ανέλαβε με τέσσερις Εθελόντριες 

Σαμαρείτισσες και έναν Εθελοντή Σαμαρείτη την υγειονομική κάλυψη της 

εκδήλωσης, ύστερα από αίτημα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας. 



11οο  ΤΤρρίίααθθλλοο  ΚΚοουυρροούύττααςς    

 

Στις  2 και  3 Σεπτεμβρίου 2017,  διεξήχθη  με μεγάλη επιτυχία το 1ο  Τρίαθλο 
Κουρούτας. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην παραλία της Κουρούτας 
Αμαλιάδας, από όπου πριν ένα περίπου χρόνο (9 Οκτωβρίου 2016) είχε λάβει χώρα 
η  επιτυχημένη δοκιμή της "Γνωριμίας με το Τρίαθλο".  

Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγιναν από την  πλατεία της Κουρούτας, μεταξύ των 
αγωνισμάτων κολύμβησης, ποδηλασίας και τρεξίματος, όπου το "παρών" έδωσαν 
πάνω από 60 αθλητές. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 
Περιφερειακού Τμήματος Αμαλιάδας ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη των 
αγώνων, ύστερα από αίτημα των διοργανωτών, με πέντε Εθελόντριες 
Σαμαρείτισσες και  έναν Εθελοντή Σαμαρείτη, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία όλα τα 
περιστατικά που προέκυψαν. 

Η όλη εκδήλωση  ήταν  προϊόν της συνεργασίας των συλλόγων: Επειός  Ήλιδας, 
Φίλοι Ποδηλάτου Ήλιδας και του Τμήματος Στίβου του Κοροίβου, με 
συνδιοργανωτές τον Δήμο Ήλιδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,  ενώ ο 
αγώνας τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου 
Παντάθλου.  

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την περίοδο των εγγραφών στους αγώνες, γινόταν 
ενημέρωση και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών από πιστοποιημένες 
Εθελόντριες Σαμαρείτισσες  του  Σώματος Εθελοντών  Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας.  


