
 

 

 

 

 

 
 

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

Αμαλιάδα, 14 Ιουλίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

Υγειονομική κάλυψη  παρουςίαςησ βιβλίου 

Στισ 2 Ιουνίου 2022, πραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία και προςζλευςθ κοινοφ θ 

εκδιλωςθ για τθν παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ κ. Λζνασ Διβάνθ, «Ονειρεφτθκα τθ Διδϊ». 

Η παρουςίαςθ ζγινε από  τθ ςυγγραφζα και πραγματοποιικθκε ςτθν Αμαλιάδα και 

ςυγκεκριμζνα ςτον υπαίκριο χϊρο «Σκακιζρα», πλθςίον  του  Δθμαρχείου. Η εκδιλωςθ 

ιταν μια πρωτοβουλία του Σωματείου «Παπαχριςτοποφλειοσ Βιβλιοκικθ Αμαλιάδασ». 

Παρουςίαςη   δράςεων του  Π.Τ.  Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ 

Τθν Παραςκευι 3 Ιουνίου 2022, κατόπιν πρόςκλθςθσ του 1ου Δθμοτικοφ Σχολείου 

Γαςτοφνθσ και του 2ου Νθπιαγωγείου Λεχαινϊν, ζγινε από μζλοσ του Π.Σ. και Εκελόντριεσ 

Σαμαρείτιςςεσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ παρουςίαςθ  των 

δραςτθριοτιτων  και του ζργου του  Π.Τ.  Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ. 

Υγειονομική κάλυψη  ποδηλατοδρομίασ  «ΠΟΔΗΛΑΤΩ... ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» 

Στο πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Ποδθλάτου, ςτισ 3 Ιουνίου,  ο Διμοσ 

Θλιδασ διοργάνωςε ποδθλατοδρομία με το ςφνκθμα «ΠΟΔΗΛΑΤΩ… ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ». Το 

ποδιλατο, ωσ μζςο μεταφοράσ, είναι αξιόπιςτο, οικονομικό και φιλικό ςτο περιβάλλον. 

Συγκεκριμζνα, θ ποδθλατοδρομία πραγματοποιικθκε, τθν Κυριακι 5 Ιουνίου 2022, με 

μεγάλθ προςζλευςθ πολιτϊν ςε μια όμορφθ διαδρομι μζςα ςτθν πόλθ, ενϊ μαηί 

ποδθλάτθςε  και ο Διμαρχοσ του Διμου Θλιδασ, κ. Ιωάννθσ Λυμπζρθσ. Η διαδρομι είχε 

ωσ αφετθρία το ςυνεδριακό κζντρο Αμαλιάδασ, ενϊ ο τερματιςμόσ ιταν ςτθν πλατεία 

Αγίου Ακαναςίου. 



Υγειονομική κάλυψη  γυμναςτικϊν επιδείξεων 

Τθν Τετάρτθ 8 Ιουνίου 2022,  το τμιμα  ςτίβου του  Α.Σ.Α. Κοροίβου, ςτο πλαίςιο τθσ λιξθσ  

τθσ ακλθτικισ χρονιάσ, πραγματοποίθςε επιδείξεισ και αγωνιςτικά δρομικά με τουσ 

ακλθτζσ του ςυλλόγου. Οι επιδείξεισ ζγιναν ςτο δθμοτικό ςτάδιο τθσ Αμαλιάδασ, 

παρουςία του  Δθμάρχου  Θλιδασ, κ. Ιωάννθ  Λυμπζρθ. 

Υγειονομική κάλυψη αγϊνων μοτοκρόσ 

To Σαββατοκφριακο 11 και 12 Ιουνίου 2022, διεξιχκθ ο 3οσ αγϊνασ του Πανελλινιου 

Πρωτακλιματοσ Motocross, ςτθν πίςτα MX Park του Πλατάνου, ςτο Δ.Δ. τθσ Αρχαίασ 

Ολυμπίασ. Στθν άψογθ διοργάνωςθ οι ςυμμετοχζσ ξεπζραςαν τισ 100, ενϊ αργά το 

απόγευμα τθσ Κυριακισ και μετά τθν ολοκλιρωςθ των αγϊνων, ζγιναν οι απονομζσ ςε 

όλεσ τισ κατθγορίεσ. 

Διοργάνωςη Εθελοντικήσ Αιμοδοςίασ 

Άλλθ μια επιτυχθμζνθ εκελοντικι αιμοδοςία πραγματοποιικθκε, ςτισ 14 Ιουνίου 2022, 

ςτα γραφεία του Περιφερειακοφ Τμιματοσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ Αμαλιάδασ. 

Αφορμι ιταν θ παγκόςμια θμζρα εκελοντι αιμοδότθ αλλά και θ αυξθμζνθ ανάγκθ ςε 

αίμα ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. 

Ειδικότερα, τθν εκελοντικι αιμοδοςία διοργάνωςαν από κοινοφ, το Περιφερειακό Τμιμα 

Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδασ, το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν  

Αμαλιάδασ, ο Σφλλογοσ Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν και Δωρθτϊν Κυττάρων Αίματοσ «ΔΙΝΩ 

ΖΩΗ» , με τθν υποςτιριξθ του Τμιματοσ Αιμοδοςίασ του Νοςοκομείου Αμαλιάδασ. 

Υγειονομική κάλυψη  ποδηλατικήσ βόλτασ 

Στισ  26 Ιουνίου 2022, πραγματοποιικθκε ο  «Ποδθλατικόσ Γφροσ Τραγανοφ», ο οποίοσ  

ζχει κακιερωκεί πλζον ωσ κεςμόσ. Τον ποδθλατικό γφρο ςυνδιοργάνωςαν ο ςφλλογοσ 

Αιμοδοτϊν Τραγανοφ «Η Ελπίδα», ο ςφλλογοσ Γυναικϊν «Η Αρμονία», ο  εκπολιτιςτικόσ & 

μορφωτικόσ ςφλλογοσ Τραγανοφ «Κ. Παλαμάσ», ο εμπορικόσ ςφλλογοσ Τραγανοφ, ο 

ςφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων Δθμοτικοφ Σχολείου και ο ςφλλογοσ Γονζων και 

Κθδεμόνων Γυμναςίου   Τραγανοφ.  Η εκκίνθςθ και ο τερματιςμόσ του ποδθλατικοφ γφρου 

ζγινε ςτο Δθμαρχείο του Τραγανοφ. 

Υγειονομική κάλυψη Αρχαιολογικοφ χϊρου Αρχαίασ Ολυμπίασ 

Ακοφραςτα ςυνεχίηεται, από τισ Εκελόντριεσ Σαμαρείτιςςεσ και τουσ Εκελοντζσ Σαμαρείτεσ 

του Σϊματοσ Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν θ παροχι Πρϊτων 

Βοθκειϊν, ςε κακθμερινι βάςθ, ςτον Αρχαιολογικό χϊρο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ. Η 

ςυγκεκριμζνθ υγειονομικι κάλυψθ πραγματοποιείτε ζπειτα από εντολι του Προζδρου 

του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντϊνιου Αυγερινοφ, ικανοποιϊντασ το αίτθμα τθσ Υπουργοφ Πολιτιςμοφ, 

κασ Λίνασ Μενδϊνθσ, για υγειονομικι κάλυψθ ςτον Αρχαιολογικό χϊρο. 

*** 


