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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής 

Εκπαίδευση μαθητών της έκτης (6η) τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής σε 
Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΑ) και θέση ανάνηψης 

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, ύστερα από 
αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου 
Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής, ο Εκπαιδευτής του 
Τμήματος και τέσσερις (4) Εθελοντές Σαμαρείτες, 
εκπαίδευσαν τους μαθητές της 6ης τάξης του 
Δημοτικού στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 
(ΚΑΑ) και στη θέση ανάνηψης. Οι μικροί μαθητές 
ανταποκρίθηκαν με μεγάλη θέρμη στον κόσμο των 
Πρώτων Βοηθειών και το μάθημα ήταν ιδιαίτερα 
ευχάριστο και ενδιαφέρον. 

****************************************************************** 
Συμμετοχή σε ποδοσφαιρικούς αγώνες τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Θράκης 

Το διήμερο 20 και 21 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθη στην πόλη της Κομοτηνής η 4η 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. Κατά τη διάρκεια των 
ποδοσφαιρικών αγώνων, οι Εθελοντές Σαμαρείτες κλήθηκαν και αντιμετώπισαν με απόλυτη 
επιτυχία διάφορα περιστατικά, που κυρίως αφορούσαν μικροτραυματισμούς και 
μυοσκελετικές κακώσεις, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό αίσθημα ευθύνης 
τους 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 μπάσκετ του 
πρωταθλήματος της Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. παίδων, εφήβων και ανδρών. Οι αγώνες καλύφθηκαν 
από τέσσερις (4) Εθελοντές Σαμαρείτες, οι οποίοι ανταπεξήλθαν στα περιστατικά που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

****************************************************************** 
Συμμετοχή σε αγώνα πετοσφαίρισης πρωταθλήματος της Volley league 

Τέλος, το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο του 2ου Λυκείου 
Κομοτηνής ο αγώνας πετοσφαίρισης του πρωταθλήματος της Volley League, μεταξύ Α.Ε. 
Κομοτηνής και ΠΑΟΚ. 

Μετά από αίτημα των διοργανωτών, τέσσερις Εθελοντές Σαμαρείτες κάλυψαν υγειονομικά 
τον αγώνα με τη συνδρομή της Κινητής Μονάδας Πρώτων Βοηθειών του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής. 

 

 


