Αμαλιάδα, 26 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: "Υγειονομικές καλύψεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και
Ναυαγοσωστών Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας"

Την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 έλαβαν χώρα δύο δράσεις μη αγωνιστικού χαρακτήρα στην
περιοχή όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε "Ο Δρόμος της Εκεχειρίας 2018", ο οποίος διοργανώθηκε
από τη "Συμπολιτεία Ολυμπίας" με συνδιοργανωτές την Αντιπεριφέρεια Ηλείας, τον Δήμο
Ήλιδας και τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.
Στον αγώνα συμμετείχαν 500 δρομείς, οι οποίοι μετέφεραν το μήνυμα της Ειρήνης από την
Αρχαία Ήλιδα έως την Αρχαία Ολυμπία. Η εκκίνηση δόθηκε στην Αρχαία Ήλιδα και οι δρομείς
διερχόμενοι από 13 χωριά κατέληξαν στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου και
βραβεύθηκαν. Οι δρομείς είχαν έλθει από όλα τα μέρη της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό
(Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία), ενώ συμβολική αξία είχε η συμμετοχή του στελέχους της Τουρκικής
Πρεσβείας κ. Ντογκάν Πεκγκοζ.
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας δέχθηκε με μεγάλη χαρά να αναλάβει την υγειονομική κάλυψη,
έπειτα από αίτημα του Οργανισμού "Συμπολιτεία Ολυμπίας". Εννέα Εθελόντριες

Σαμαρείτισσες και Εθελοντές Σαμαρείτες έλαβαν μέρος στην υγειονομική κάλυψη
αντιμετωπίζοντας με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα τα περιστατικά που έχρηζαν
βοήθειας. Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας
ευχαριστεί τον ιατρό κ. Ζαφειρόπουλο Ανδρέα και τον ιατρό κ. Μπουρλίδη Παναγιώτη. Επίσης
ευχαριστεί τους διοργανωτές για την άψογη διοργάνωση και συνεργασία, καθώς επίσης και
για την πρωτοβουλία τους να δωρίσουν πρωτοβοηθητικό υλικό στο Σώμα Εθελοντών
Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας.
Η δεύτερη δράση αφορούσε τη διαδρομή "Αρχαία Ήλιδα - Αρχαία Ολυμπία Ποδηλατώντας"
2018 - "Πάρης Κατσούφης". Μια ποδηλατική εκδρομή που πλέον έχει γίνει θεσμός, αφού
πραγματοποιείται για 7 συνεχόμενες χρονιές. Στη φετινή ποδηλατική βόλτα πήραν μέρος
πάνω από 200 ποδηλάτες απ' όλη τη χώρα, ενώ υπήρχαν και συμμετοχές από το Τρινιδάδ, το
Τομπάγκο, το Ομάν, το Κιργιστάν και τη Σιγκαπούρη.
Η αφετηρία δόθηκε, επίσης, από την Αρχαία Ήλιδα, γενέτειρα πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων,
ενώ στην Αρχαία Ολυμπία έγινε ο τερματισμός. Τη διοργάνωση της ποδηλατικής διαδρομής
ανέλαβε ο σύλλογος "Φίλοι Ποδηλάτου Ήλιδας", με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ υποστηρικτής
ήταν και ο Δήμος Ήλιδας.
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας, κατόπιν
αιτήματος των διοργανωτών, ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη της ποδηλατικής βόλτας με
πέντε Εθελόντριες και Εθελοντές Σαμαρείτες.
Η αγάπη των "Φίλων Ποδηλάτου Ήλιδας" γι' αυτό που κάνουν, έγινε η αιτία η ποδηλατική
βόλτα να γίνει μια γιορτή για όλους τους συμμετέχοντες. Και εφέτος υπήρξε η δυνατότητα
επιλογής μεταξύ χωμάτινης και ασφάλτινης διαδρομής, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις μιας
ευρείας γκάμας ποδηλατών.
Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη, στον αείμνηστο Πάρη
Κατσούφη: στον άνθρωπο που κάθε χρόνο ερχόταν από το Μαϊάμι για να συμμετάσχει σε
αυτή τη διοργάνωση.
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας θέλει να ευχαριστήσει τον ιατρό κ. Δημητρόπουλο Ευάγγελο για τη
συνεργασία κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής βόλτας, καθώς επίσης και τους "Φίλους
Ποδηλάτου Ήλιδας", για την άψογη διοργάνωση και τη δωρεά πρωτοβοηθητικού υλικού.

