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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δράσεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών,
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής
Συμμετοχή σε ποδοσφαιρικούς αγώνες τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Θράκης

Το διήμερο 27 και 28 Οκτωβρίου 2018, διεξήχθη στην πόλη της Κομοτηνής η 5η αγωνιστική του
πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Θράκης. Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής ανταποκρινόμενο
στο αίτημα των διοργανωτών συμμετείχε στην κάλυψη τριών (3) ποδοσφαιρικών αγώνων με
έξι (6) Εθελοντές Σαμαρείτες, οι οποίοι προσέφεραν τις Πρώτες Βοήθειες. Κατά τη διάρκεια
των ποδοσφαιρικών αγώνων, οι Εθελοντές Σαμαρείτες κλήθηκαν και αντιμετώπισαν με
απόλυτη επιτυχία διάφορα περιστατικά, που αφορούσαν κυρίως μικροτραυματισμούς και
μυοσκελετικές κακώσεις, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό αίσθημα ευθύνης και
προσφοράς τους προς το συνάνθρωπο.
******************************************************************************
Συμμετοχή σε αγώνες μπάσκετ πρωταθλήματος Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.
Παράλληλα, στο κλειστό γυμναστήριο της Κομοτηνής διεξάγονταν αγώνες του πρωταθλήματος
της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. παίδων, εφήβων και ανδρών, οι οποίοι καλύφθηκαν από τέσσερις (4)
Εθελοντές Σαμαρείτες, οι οποίοι ανταπεξήλθαν στα περιστατικά που προέκυψαν κατά τη
διάρκεια των αγώνων.

Συμμετοχή στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 1940

Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018, δώδεκα (12) Εθελοντές Σαμαρείτες και πέντε (5) Εθελόντριες
Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ. συμμετείχαν στην παρέλαση της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου
1940, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ιστορικής μνήμης, υπενθυμίζοντας και προβάλλοντας
αξίες θεμελιώδους σημασίας, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η
καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας, ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η προάσπιση
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

******************************************************************************
Εκπαίδευση και πιστοποίηση της ΠΑΛΚΟ Α.Ε. στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής
Την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, μετά από αίτημα του εργοστασίου PALCO A.E. με έδρα την
Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, τέσσερις (4) Εθελοντές Σαμαρείτες μαζί με τον Εκπαιδευτή
Πρώτων Βοηθειών ΚΑΑ και AED, κ. Κωνσταντίνο
Ιμανιμίδη, εκπαίδευσαν τους εργαζομένους της
επιχείρησης στις Πρώτες βοήθειες, στην
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, στη χρήση
αυτόματου
εξωτερικού
απινιδωτή
σε
εξειδικευμένα προπλάσματα (AED) και στη Θέση
Ανάνηψης. Όλοι οι εργαζόμενοι μετά την
θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, θα λάβουν
πιστοποιητικό εκπαίδευσης του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού με ισχύ πέντε (5) ετών με
πιστοποίηση ISO.

