
 
Αμαλιάδα, 23 Οκτωβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Υγειονομικές καλύψεις και δράση πρόληψης από το Σώμα Εθελοντών 
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας" 

 

Πλούσιο σε υπηρεσίες για το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας, ήταν το διήμερο 21 & 22 Οκτωβρίου 2017. 

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 21 Οκτωβρίου, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών κάλυψε υγειονομικά τον 
αγώνα καλαθοσφαίρισης Κόροιβος - Κολοσσός, ενώ το βράδυ συμμετείχε στη δράση πρόληψης «11η 

Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα». Κύριος στόχος της δράσης αυτής ήταν η ευαισθητοποίηση των 
πολιτών στην Οδική Ασφάλεια , μεταδίδοντας παράλληλα το μήνυμα στους οδηγούς -με ιδιαίτερη 
έμφαση τους νέους- ότι «το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί». 

Εθελοντές βρέθηκαν και φέτος έξω από νυχτερινά κέντρα, στον πεζόδρομο Αμαλιάδας, για να 
ενημερώσουν σχετικά με τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση 
με την οδήγηση και να ενθαρρύνουν τους νεαρούς επισκέπτες να επιλέξουν τον «Οδηγό της Παρέας», 
που θα οδηγήσει με ασφάλεια πίσω την παρέα του. 

Η συγκεκριμένη δράση έλαβε χώρα σε 28 πόλεις της Ελλάδας, ταυτόχρονα με τη μεγάλη 
Πανευρωπαϊκή διοργάνωση.  

Η «11η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» με την αρωγή της Ελληνικής Αστυνομίας και τη συμβολή της Τροχαίας, η 
οποία -όπως κάθε χρόνο- διαθέτει τα αλκοολόμετρα στις κατά τόπους εκδηλώσεις. 

Για την πόλη της Αμαλιάδας και φέτος το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών είχε αναλάβει την οργάνωση  και διεκπεραίωση  της δράσης, έπειτα από αίτημα του 
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». 

Το Δήμο Ήλιδας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος,    
ο οποίος συνεχάρη τις Σαμαρείτισσες και τους Σαμαρείτες για το πολύτιμο έργο τους, ενώ έλαβε και ο 
ίδιος μέρος στη δράση. 



Τέλος, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν, με μεγάλη επιτυχία, αγώνες δρόμου 
γύρω από τη λίμνη του Καϊάφα. Πρόκειται για το 1ο Kaiafa Run 2017, που συνδιοργάνωσαν ο  
Ναυτικός Όμιλος Ζαχάρως, ο Σύλλογος «Ποδηλάτες  Ζαχάρως»  και οι Δρομείς Υγείας Ζαχάρως με την 
υποστήριξη του Δήμου Ζαχάρως και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας, ύστερα από 
αίτημα των συνδιοργανωτών ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη των αγώνων. 

Η διοργάνωση των αγώνων είχε σκοπό τη διάδοση και την προβολή του αθλητισμού και 
περιελάμβανε αγώνες των 10.000 μέτρων, των 2.000 μέτρων και σκυταλοδρομία 4Χ700 μέτρα. 

Σε όλες τις δράσεις του διημέρου συμμετείχαν συνολικά εννέα Εθελόντριες Σαμαρείτισσες και δύο 
Εθελοντές Σαμαρείτες. 

 


