
 

 Ξάνθη, 22 Οκτωβρίου 2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ξάνθης 

Συμμετοχή Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ξάνθης στο 2ο Πανξανθιώτικο Παιδικό Ποδοσφαιρικό 

Τουρνουά με παράλληλες δράσεις «ΣΚΟΡΑΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» - Βράβευση 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ξάνθης   

Το διήμερο 18 και 19 Οκτωβρίου 2018, διεξήχθη στην πόλη της Ξάνθης και συγκεκριμένα στο 
Αθλητικό Κέντρο του ΑΟ ΠΑΕ Ξάνθης, το 2ο Πανξανθιώτικο Παιδικό Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 
με παράλληλες δράσεις «Σκοράρουμε για το Χαμόγελο», που διοργανώθηκε από τον 
Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τη συμμετοχή ποδοσφαιρικών ομάδων των 
δημοτικών σχολείων από όλο τον νομό, καθώς επίσης  και ποδοσφαιρικών ακαδημιών. Σκοπός 
του τουρνουά ήταν η ενημέρωση των παιδιών για τις δράσεις του Οργανισμού, μέσα από 
επιδείξεις, εκθέσεις, εκπαιδεύσεις, παρουσιάσεις και διάφορες άλλες επιμορφωτικές 
δραστηριότητες. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ξάνθης ανταποκρινόμενο στο αίτημα των διοργανωτών 
συμμετείχε στην παραπάνω εκδήλωση με το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών του, στις 18 και 19 Οκτωβρίου, με 15 Εθελοντές Σαμαρείτες, οι οποίοι 
παρουσίασαν στους μικρούς μαθητές, σε ειδικό περίπτερο που είχε στηθεί για το σκοπό αυτό, 
τις Πρώτες Βοήθειες και ειδικότερα το Πρωτόκολο της Καρδιοαναπνευστικής Αναζοωγόνισης 
και την τεχνική εφαρμογής του. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να κάνουν πρακτική 
εξάσκηση σε ειδικά προπλάσματα και να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι να μπορούν με 
απλές κινήσεις να παρέχουν την βοήθειά τους στο συνάνθρωπο που θα βρεθεί σε μία δυσμενή 
κατάσταση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Τουρνουά, οι Εθελοντές Σαμαρείτες κλήθηκαν από τους 
διοργανωτές και αντιμετώπισαν με απόλυτη επιτυχία διάφορα περιστατικά, που αφορούσαν 
κυρίως μικροτραυματισμούς και αδιαθεσίες, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό 
αίσθημα ευθύνης τους και προσφοράς τους προς το συνάνθρωπο. 



Για την υποστήριξη και τη συμβολή του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ξάνθης στην 
πραγματοποίηση του 2ου Πανξανθιώτικου Ποδοσφαιρικού Τουρνουά με παράλληλες δράσεις 
«Σκοράρουμε για το Χαμόγελο», το Τμήμα βραβεύτηκε από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού».  Το βραβείο παρέλαβε η Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ξάνθης, κ. Χαρίκλεια 
Μαργαριτοπούλου. 

Υγειονομική Κάλυψη "5ου Ποδηλατικού Αγώνα Βουνού Ξάνθης -  5th Xanthi MTB Race" από 
το Σώμα Eθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ξάνθης 

 

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ξάνθης στον «5ο Ποδηλατικό Αγώνα 
Βουνού Ξάνθης – 5th Xanthi MTB Race», ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 21 
Οκτωβρίου 2018, στην περιοχή Λιβάδι Ξάνθης και στον οποίο συμμετείχαν αθλητές από 
όμορους νομούς της περιοχής αλλά και από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Τμήματος Ε.Ε.Σ Ξάνθης 
κάλυψε υγειονομικά τον αγώνα, με τη συμμετοχή 9 Εθελοντών Σαμαρειτών, οι οποίοι με τον 
κατάλληλο υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, διαχειρίστηκαν και αντιμετώπισαν με 
απόλυτη επιτυχία περιστατικά, που αφορούσαν κυρίως εκδορές και μυοσκελετικές κακώσεις, 
ενώ ένα από αυτά, κατόπιν υπόδειξης του γιατρού του αγώνα, διεκομίσθη στο Γ.Ν. Ξάνθης 
για περαιτέρω εκτίμηση και αντιμετώπιση. 

Στο τέλος του αγώνα και παρουσία των αθλητών και των επισκεπτών, οι Εθελοντές 
Σαμαρείτες αποκόμισαν από τους διοργανωτές τα εύσημα για τις υπηρεσίες που 
προσέφεραν κατά την διάρκεια των αγώνων, καθώς και τις ευχαριστίες τους. 
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