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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ Τρίπολης στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Κολύμβησης «Open Water 2020»  

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, 

διοργάνωσαν στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στο Παράλιο Άστρος, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Κολύμβησης «OPEN WATER 2020» (όλων των κατηγοριών). Κατόπιν αιτήματος του Δήμου Βόρειας 

Κυνουρίας προς το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τρίπολης, ομάδα από το 

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Τρίπολης ανέλαβε την υγειονομική 

κάλυψη της προαναφερθείσας διοργάνωσης, πάντα σε αρμονική συνεργασία με τους κρατικούς 

φορείς και τις εθελοντικές ομάδες. 

Η Ομάδα των Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ατομικής προστασίας και εξοπλισμένη με πλήρη υγειονομικό εξοπλισμό, ανέλαβε τη θερμομέτρηση 

όλων των παρευρισκόμενων στις εγκαταστάσεις (αθλητές, προπονητές, διοργανωτές), εγκατέστησε 

και επάνδρωσε σταθμό Πρώτων Βοηθειών, επιλήφθηκε (σε συνεργασία με την Ιατρό της 

διοργάνωσης) περιστατικά τραυματισμών και προχώρησε στην προληπτική διακομιδή δύο 

αθλητών, σε άψογη συνεργασία με την Ομάδα Ναυαγοσωστών, το ΕΚΑΒ και το Κέντρο Υγείας 

Άστρους. 

Μετά το πέρας της διοργάνωσης, ο Δήμαρχος και μέλη του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 

ευχαρίστησαν τους Εθελοντές του Ε.Ε.Σ, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία ενός κλίματος 

ασφάλειας για τους συμμετέχοντες. Μέλος της διοργάνωσης δε, κάλεσε αυτοβούλως τον Πρόεδρο 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, στον οποίο δήλωσε τις ευχαριστίες του, 

αλλά και την επιθυμία δημιουργίας τοπικού Τμήματος. Κατόπιν, ο κύριος Πρόεδρος με τη σειρά του 

συνεχάρη τηλεφωνικά τους εθελοντές για την άρτια συμμετοχή τους. 

Από τη μεριά του, το Π.Σ. και η Εθελοντική Διοίκηση του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, 

Διασωστών & Ναυαγοσωστών  του Περιφερειακού Τμήματος Τρίπολης θα ήθελε να ευχαριστήσει 

θερμά το Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας, κ. Καμπύλη Γεώργιο και το επιτελείο του για την φιλοξενία 

και την άψογη μεταχείριση των Εθελοντών, δηλώνοντας παράλληλα τη πρόθεση για συνεργασία σε 

μελλοντικές δράσεις. 
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