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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Χαλκίδασ

Υγειονομική κάλυψη εκδήλωςησ ςχολήσ χοροφ
Το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Χαλκίδασ, με εκελοντζσ Σαμαρείτεσ, κάλυψε υγειονομικά τθ
βραδιά χοροφ τθσ ςχολισ dance stage, που πραγματοποιικθκε ςτο Γενικό Λφκειο
Βαςιλικοφ, τθν Κυριακι, 3 Ιουλίου 2022. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ, οι εκελοντζσ,
με εξοπλιςμό και το διαςωςτικό όχθμα του Τμιματοσ, ιταν ζτοιμοι να προςφζρουν τισ
υπθρεςίεσ τουσ ςε οποιαδιποτε ανάγκθ. Η δράςθ είχε απόλυτθ επιτυχία και υπιρξε
άμεςθ αντιμετϊπιςθ όλων των περιςτατικϊν, με γνϊμονα πάντα τθν υπευκυνότθτα και
αςφάλεια που χαρακτθρίηει τουσ εκελοντζσ του Ε.Ε.Σ.
Διανομή τροφίμων
Τθν Πζμπτθ, 7 Ιουλίου 2022, ςτθ Τράπεηα Τροφίμων του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ
Χαλκίδασ, που ςτεγάηεται επί τθσ οδοφ Τςιριγϊτθ 5, πραγματοποιικθκε διανομι
τροφίμων, για 4θ ςυνεχόμενθ χρονιά μζςα ςτο 2022, ςε οικογζνειεσ που βρίςκονται ςε
πραγματικι ανάγκθ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ πολφτεχνεσ, τρίτεκνεσ και μονογονεϊκζσ
οικογζνειεσ. Στθ δράςθ ςυμμετείχαν εκελοντζσ τθσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ και εκελοντζσ
Σαμαρείτεσ. Οι εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ Χαλκίδασ, με υψθλό
αίςκθμα ευκφνθσ, κα ςυνεχίηουν να προςφζρουν ανιδιοτελϊσ όπου υπάρχει ανάγκθ ,ςε
όποια δράςθ χρειάηεται, με επίκεντρο τον πολίτθ και τθν κοινωνία.
Υγειονομική κάλυψη του Αυθεντικοφ Μαραθϊνιου Κολφμβηςησ
Στισ 2 και 3 Ιουλίου 2022, ο Διμοσ Ιςτιαίασ και Αιδθψοφ διοργάνωςε, για τρίτθ
ςυνεχόμενθ χρονιά, Μαρακϊνιο Κολφμβθςθσ ςτο Πευκί Ευβοίασ. Η ςυνδρομι του
Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Χαλκίδασ υπιρξε κακοριςτικι. Οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ,
με το διαςωςτικό τουσ όχθμα, πρόςφεραν τισ πολφτιμεσ υπθρεςίεσ τουσ ςτα ζκτακτα

περιςτατικά που προζκυψαν και ςυνζβαλαν κακοριςτικά ςτθν ομαλι διεξαγωγι του
Μαρακϊνιου. Η δράςθ είχε απόλυτθ επιτυχία και για άλλθ μια φορά, οι εκελοντζσ, με
χαμόγελο και αςτείρευτθ ενζργεια, παρζδωςαν μακιματα ανκρωπιάσ, αγάπθσ ςτιριξθσ
και αλλθλεγγφθσ.
Υγειονομική κάλυψη αθλητικήσ εκδήλωςησ
Το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Χαλκίδασ κάλυψε υγειονομικά τθν μπαςκετικι εκδιλωςθ
που διοργανϊκθκε από τον Πολιτιςτικό Σφλλογο του Φάρου Αυλίδασ. Η εκδιλωςθ
πραγματοποιικθκε, για 2θ ςυνεχόμενθ χρονιά, ςτο γιπεδο του Φάρου Αυλίδασ, το
χρονικό διάςτθμα από τισ 5 ζωσ και 10 Ιουλίου 2022. Οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ, υπό τθν
ςκεναρι παρουςία του Πατζρα Δανιιλ, που είναι και πρεςβφτεροσ ςτον Ιερό Ναό του
Φάρου Αυλίδασ και τθσ κασ Εραςμίασ Κιαπζκoυ, υπεφκυνθσ αποςτολϊν, ζχοντασ πάντα
μαηί τουσ τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, φρόντιςαν για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ ακλθτικισ
δράςθσ, αντιμετωπίηοντασ με επιτυχία όλα τα περιςτατικά που προζκυψαν. Η ςυνεργαςία
του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Χαλκίδασ με τον Πολιτιςτικό Φάρο Αυλίδασ είναι
εξαιρετικι αφοφ και ςε προθγοφμενουσ αγϊνεσ, οι εκελοντζσ μασ ζδωςαν το παρϊν,
καλφπτοντάσ τουσ υγειονομικά.
Υγειονομική κάλυψη ποδηλατικοφ αγϊνα
Στισ 9 και 10 Ιουλίου 2022, το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Χαλκίδασ, ςε ςυνεργαςία με το
Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Πάτρασ και Λειβαδιάσ, με εκελοντζσ Σαμαρείτεσ, κάλυψε
υγειονομικά τον ποδθλατικό αγϊνα, που ζλαβε χϊρα ςτο Λιβάδι Αράχωβασ. Τθ
διοργάνωςθ του αγϊνα ανζλαβε θ Enduro Greek Series (EGS), υπό τθν κακοδιγθςθ των
διοργανωτϊν Μιχαιλ Κωνςταντίνου & Τςιντςίκογλου Τιμόκεου. Η αρωγι του Σϊματοσ
Σαμαρειτϊν υπιρξε κακοριςτικι. Ο αναφερόμενοσ αγϊνασ ιταν μια απαιτθτικι κάλυψθ
ςε ανϊμαλο ζδαφοσ. Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ απζδειξαν το
υψθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ, με τθν παρζμβαςι τουσ εκεί που χρειάςτθκε, με
αποτζλεςμα να δεχκοφν τισ ευχαριςτίεσ και τα ςυγχαρθτιρια των διοργανωτϊν των
ακλθτϊν και των κεατϊν. Η δράςθ ςτζφκθκε με απόλυτθ επιτυχία και αντιμετωπίςτθκαν
όλα τα περιςτατικά με υπευκυνότθτα και αςφάλεια.
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