
 

Αμαλιάδα, 21 Νοεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών 

Αμαλιάδας: Παρουσία και συμμετοχή σε υγειονομικές καλύψεις, στην 3η  

Διενοριακή Εθελοντική Αιμοδοσία, σε δράση συγκέντρωσης τροφίμων  

 

Σαββατοκύριακο γεμάτο υπηρεσίες και δράσεις ήταν το διήμερο 18 και 19 

Νοεμβρίου 2017 για το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών 

του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας. 

Ειδικότερα, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, οι Σαμαρείτες Διασώστες του Ε.Ε.Σ. κάλυψαν 

υγειονομικά τον αγώνα  καλαθοσφαίρισης  Α1 κατηγορίας Κόροιβος-Λαύριο, ενώ το 

πρωί της Κυριακής 19 Νοεμβρίου, έδωσαν το παρών στην 3η διενοριακή  

Εθελοντική Αιμοδοσία, ύστερα από πρόσκληση των διοργανωτών.   

Η Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας 

Άννης, με τις ευλογίες του Σεβασμιότατου  Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανού, υπό 

τη μέριμνα των ενοριών Αγίου Γεωργίου, Αγίου Τρύφωνος, Αγίας Άννας και του 

Προσκυνήματος του Αγίου Νεκταρίου, και σε συνεργασία με το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Αμαλιάδος.  

 

 



Το απόγευμα της Κυριακής 19 Νοεμβρίου, σε μια εκδήλωση-αφιέρωμα στα τέσσερα 

χρόνια παραμονής της ομάδας καλαθοσφαίρισης του Κοροίβου στην Α1 κατηγορία, 

στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα που 

παραδόθηκαν από τους διοργανωτές στο Περιφερειακό Τμήμα Αμαλιάδας.  

Η κοινωνική δράση του Περιφερειακού Τμήματος Αμαλιάδας του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού -και ιδιαίτερα του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών 

και Ναυαγοσωστών- είναι ευρύτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, και για το λόγο 

αυτό το Σώμα Σαμαρειτών κλήθηκε να δώσει το παρών σε αυτή την πολύ ξεχωριστή 

εκδήλωση.  

Σε αυτήν παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Αμαλιάδας, κ. Μαρία Χριστοφόρου Ρέτση, η οποία απηύθυνε  χαιρετισμό, 

ευχαριστώντας τους φιλάθλους της ομάδας για τη συγκεκριμένη πράξη αγάπης και 

αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο.  

Η κ. Ρέτση αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Τμήματος, μεταξύ των οποίων 

είναι και το πρόγραμμα στήριξης απόρων οικογενειών ενώ ευχήθηκε στην ομάδα 

του Κοροίβου και στο Διοικητικό Συμβούλιο καλή πορεία και πάντα επιτυχίες.  

Στις δράσεις του διημέρου έλαβαν μέρος 10 Εθελόντριες Σαμαρείτισσες και 

Εθελοντές Σαμαρείτες.  

*** 

 


