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Ένας σύλλογος µε παρόν και µέλλον!! 
-Εκδήλωση διατροφής και φυσιοθεραπείας προσφορά στην Ξανθιώτικη νεολαία!! 
Μια πολύ όµορφη εκδήλωση 

πραγµατοποιήθηκε στο κλειστό 
γυµναστήριο του 2ου Γ/σιου, υπό 

την αιγίδα του συλλόγου χειροσφαίρισης 
(Χαντ µπωλ) «Νίκη Ξάνθης». Παρευρέθησαν 

γονείς, αθλητές και φίλοι 
του Ξανθιώτικου συλλόγου και παρακολούθησαν 

ενηµέρωση σε θέµατα διατροφής, 
φυσιοθεραπείας, αλλά και µια σειρά 

από συµβουλές προς κάθε ενδιαφερόµενο 
για την πορεία και τα σχέδια του 

συλλόγου. 
Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η προπονήτρια Στέλλα 

Βασιλειάδου - µέλος της εθνικής οµάδας- η οποία και 
υποδέχτηκε τους προσκεκληµένους ενώ δεν παρέλειψε 

να πάρει τον λόγο και να αναφερθεί στην προσπάθεια 
του συλλόγου να εδραιωθεί και να «µυήσει» την 

νεολαία της πόλης στα µυστικά του δηµοφιλούς αθλή¬ 

µατος. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

Στέλλα Βασιλειάδου ανήκει από 
µικρή και διαχρονικά στην αθλητική 

οικογένεια (είναι κόρη 
του παλαίµαχου ποδοσφαιριστή 

του ΑΟΞ Αλέκου Βασιλειάδη), 
ενώ αποτελεί µια από 

τις κορυφαίες παρουσίες του γυναικείου 
χαντ µπωλ στο Πανελλήνιο 

και φυσικά στην Ξανθιώτικη 
ιστορία του αθλήµατος. 
Στην εκδήλωση µίλησαν ακόµη 

η φυσιοθεραπεύτρια 
Νοτόοσα Παπαδοπούλου η οποία και αναφέρθηκε 
σε θέµατα τραυµατισµών και αποκατάστασης, όπως και 
συµβουλές προς αθλητές και γονείς, ενώ δέχτηκε ερωτήσεις 

για ορθοπεδικές παθήσεις και προβλήµατα που 
απασχολούν µικρούς και µεγάλους. 

Από την άλλη η Κυριακή Βασιλειάδου αναφέρ¬ 

θηκε σε προγράµµατα και υποδείξεις εβδοµαδιαίας διατροφής, 
τόσο στον στενά αθλητικά, όσο και στον ευρύτερα 

σχολικό χώρο των παιδιών. 
θετική εντύπωση - και παράδειγµα προς µίµηση 

προκαλεί το γεγονός άτι το παραπάνω επιστηµονικό 
προσωπικό είναι συµβεβληµένο µε τον σύλλογο «Νίκη 
Ξάνθης» και µάλιστα προσφέρει διαρκώς τις υπηρεσίες 
του σε κάθε αθλητή και γονέα που θα χρειαστεί την 
συνδροµή τους. 

Κοινή διαπίστωση όλων στην εκδήλωση, on τα θέµατα 
διατροφής και φυσιοθεραπείας, απαπούν µια 

προσεκτικότερη µατιά στον σύγχρονο τρόπο ζωής και 
κυρίως οε αυτούς που απασχολούνται µε τον αθλητισµό. 

Τέλος οµόφωνα επικροτήθηκε η ανάληψη παρόµοιων 
πρωτοβουλιών από τους αθλητικούς συλλόγους 

της πόλης και δόθηκαν τα εύσηµα στη «Νίκη Ξάνθης» 
και στη Στέλλα Βασιλειάδου να συνεχίσει την προσπάθεια 

της. 

Ένας σύλλογος µε παρόν και µέλλον!! 
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