
 

 

 

 

 

 

 
 

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

Αμαλιάδα, 14 Ιουνίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιπλζον δράςεισ, διμήνου Απριλίου Μαΐου, του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ 

Υγειονομική κάλυψη 4ου Φεςτιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα» 
Στο κλειςτό ακλθτικό κζντρο Αμαλιάδασ διοργανϊκθκε το μεγαλφτερο Φεςτιβάλ ανάδειξθσ τθσ τοπικισ 
ταυτότθτασ και τθσ Ελλθνικισ κουηίνασ.  Το τριιμερο 13-15 Μαΐου 2022, το 4ο Φεςτιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα»    
ζδωςε τθν ευκαιρία ςτουσ επιςκζπτεσ  να γευτοφν τθν  ελλθνικι παραδοςιακι γαςτρονομία. Ειδικότερα, οι 
επιςκζπτεσ είχαν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν και να δοκιμάςουν αγνά  και  ποιοτικά προϊόντα  από όλθ τθν 
Ελλάδα. 

 Υγειονομική κάλυψη οικοτουριςτικήσ διαδρομήσ «Το μονοπάτι τησ Εκεχειρίασ» 

Στισ 15 Μαΐου 2022 πραγματοποιικθκε θ 7θ  οικοτουριςτικι διαδρομι «Το μονοπάτι τθσ Εκεχειρίασ».   Η 
διοργάνωςθ ιταν τθσ  «Συμπολιτείασ Ολυμπίασ», όπου και  εμπνεόμενοι από τθν αναφορά του Παυςανία για 
τθν  ορεινι διαδρομι που ςυνζδεε τθν διοργανϊτρια πόλθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων, Αρχαία Ήλιδα, με τθν 
Αρχαία Ολυμπία ωσ τόπο τζλεςθσ των Αγϊνων. Η  διαδρομι, περίπου 50 χιλ. είναι μθ αγωνιςτικοφ χαρακτιρα 
και ξεκίνθςε  από τθν είςοδο του παλαιοφ μουςείου ςτθν Αρχαία Ήλιδα και μζςω τθσ χάραξθσ του 
«Μονοπατιοφ τθσ Εκεχειρίασ» τερμάτιςε ςτθν Αρχαία Ολυμπία. 15 Εκελόντριεσ Σαμαρείτιςςεσ και  Εκελοντζσ 
Σαμαρείτεσ του  Σϊματοσ Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν  και Ναυαγοςωςτϊν του Π.Τ.  Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ 
κάλυψαν τθν διαδρομι, όπου με τον  υπεφκυνο ιατρό τθσ διοργάνωςθσ  κ. Παναγιϊτθ Μπουρλίδθ , τον οποίο  
ευχαριςτοφμε για τθν άψογθ ςυνεργαςία του,  αντιμετϊπιςαν με αμεςότθτα και αποτελεςματικότθτα τα 
περιςτατικά που ζχρθηαν βοικειασ. Επιπλζον 3 Εκελοντζσ Σαμαρείτεσ περπάτθςαν  και τερμάτιςαν τθν 
διαδρομι των 50 χιλ. 

Υγειονομική κάλυψη ιππικήσ παρζλαςησ 
Στθν πόλθ τθσ Ανδραβίδασ, ςτισ 21 Μαΐου 2022, πραγματοποιικθκε θ 19θ ιππικι παρζλαςθ τθν οποία 
διοργάνωςε  ο ιππικόσ ςφλλογοσ «Κζνταυροι» Ανδραβίδασ. Η εκδιλωςθ τελοφςε υπό τθν αιγίδα του Διμου 
Ανδραβίδασ Κυλλινθσ και τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ενϊ φιλοξζνθςε αναβάτεσ από όλθ τθν Ελλάδα. 

Υγειονομική κάλυψη αγϊνα δρόμου «Τρζχουμε ενάντια ςτην ζμφυλη βία» 

Στισ 22 Μαΐου 2022 ςτθν πόλθ τθσ Αμαλιάδασ πραγματοποιικθκε αγϊνασ δρόμου «Τρζχουμε ενάντια ςτθν 
ζμφυλθ βία». Τον αγϊνα δρόμου διοργάνωςε ο Διμοσ Ήλιδασ και το Φεςτιβάλ Αρχαίασ Ήλιδασ ςε ςυνεργαςία 
με τον ακλθτικό ςφλλογο Α.Σ.Α. Κόροιβοσ. Τθν διαδρομι ακλοφκθςαν γονείσ και παιδιά, όπου και περνϊντασ 
από 6 δθμοτικά κτιρια τα οποία είχαν φωταγωγθκεί με γλυπτά ςχετικά με τθν ζμφυλθ βία. 

Επίδειξη Αϋ Βοηθειϊν 
Ζπειτα από πρόςκλθςθ του Σωματείου τθσ Παπαχριςτοποφλειου Βιβλιοκικθσ Αμαλιάδασ, ςτο  
Περιφερειακό  Τμιμα  Ε.Ε.Σ Αμαλιάδασ,  πραγματοποιικθκε επίδειξθ Αϋ Βοθκειϊν ςτα μζλθ του Σωματίου, 
ςτισ 30 Μαΐου 2022 από τον Εκπαιδευτι του Σϊματοσ Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και 
Ναυαγοςωςτϊν του Π.Τ.  Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ. 

Υγειονομική κάλυψη Αρχαιολογικοφ χϊρου Αρχαίασ Ολυμπίασ 
Από τισ 9 Μαΐου 2022 Εκελόντριεσ Σαμαρείτιςςεσ και Εκελοντζσ Σαμαρείτεσ του Σϊματοσ Εκελοντϊν 
Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν  και Ναυαγοςωςτϊν του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ βρίςκονται κακθμερινά ςτον  
Αρχαιολογικό χϊρο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ παρζχοντασ Αϋ Βοικειεσ όπου και όταν απαιτθκοφν. Η 
ςυγκεκριμζνθ υγειονομικι κάλυψθ πραγματοποιείτε ζπειτα από εντολι του Προζδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντϊνιου 
Αυγερινοφ, ικανοποιϊντασ το αίτθμα τθσ Υπουργοφ Πολιτιςμοφ κ. Λίνασ Μενδϊνθσ, για υγειονομικι κάλυψθ 
ςτο χϊρο.  
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