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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης"                                                       

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Στις 20 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο "ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ" 
Αλεξανδρούπολης ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων της 
Αστυνομίας. 

Η  ποδοσφαιρική Ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και 
πρωταθλήτρια Βορείου Ελλάδας υποδέχθηκε την ποδοσφαιρική ομάδα της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, στο πλαίσιο διεξαγωγής του τελικού Πανελληνίου 
Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος. 

Το στάδιο γέμισε από τους οπαδούς της τοπικής αστυνομικής ομάδας για να 
υποστηρίξει και να χειροκροτήσει  την προσπάθειά της ανεξαρτήτως του 
αποτελέσματος. 

Στον αγωνιστικό χώρο παραβρέθηκε και η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του 
Τομέα Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ., έπειτα από αίτημα του υπεύθυνου της ομάδας, για την 
παροχή των Πρώτων Βοηθειών στους συμμετέχοντες αθλητές και στους θεατές. 

Οι εθελοντές μας αντιμετώπισαν κυρίως περιστατικά θλάσεων. 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΕΘΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Στις 17 και 18 Μαρτίου 2018, διοργανώθηκαν από τον Μ.Γ.Σ."ΕΘΝΙΚΟ" Κολυμβητικό 
Σύλλογο, την Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης τριεθνείς κολυμβητικοί αγώνες, με την 
ονομασία "ΕΘΝΙΚΟΣ 1927". 

Στο δημοτικό κολυμβητήριο "ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΕΤΖΑΚΗΣ" Αλεξανδρούπολης 
συμμετείχαν 420 αθλητές από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, ηλικίας 
από 9 έως και 18 ετών, στις προαγωνιστικές και αγωνιστικές κατηγορίες. 
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H Ομάδα της Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ. 
Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στην αθλητική γιορτή παρέχοντας τις Πρώτες 
Βοήθειες σε περιπτώσεις εκδορών, διαστρεμμάτων και καθαρισμούς οφθαλμών. 

 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" 

Στις 18 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο του "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 21η αγωνιστική του Εθνικού έναντι της Αθλητικής Ομάδας 
του ΗΡΑΚΛΗ Χαλκίδας. 

Αν και οι προσπάθειες που κατέβαλαν οι παίκτες της τοπικής μας ομάδας δεν 
απέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, οι οπαδοί του Εθνικού χειροκρότησαν τους 
αθλητές για την αγωνιστικότητά τους. 

 

Στον αγώνα παραβρέθηκε η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα 
Νοσηλευτικής, με σκοπό την παροχή των Πρώτων Βοηθειών, ολοκληρώνοντας στο 
τελευταίο αυτό παιχνίδι τη συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τον 
Εθνικό Βόλεϊ γι' αυτή τη σεζόν. 

 

 



ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Στις 14 Μαρτίου 2018, η Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια του Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης 
Ειρήνη Παπάζογλου επισκέφτηκε το 6ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης, έπειτα από 
αίτημα της Διεύθυνσης του σχολείου. 

 

Στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου διοργανώθηκε project 
με θέμα την πρόληψη ατυχημάτων και με προσκεκλημένους φορείς και 
οργανισμούς, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 

 

Η Εκπαιδεύτρια του Ε.Ε.Σ. μίλησε αρχικά για την ιστορία τόσο του Ε.Ε.Σ. όσο και του 
Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού. Έπειτα, στο εκπαιδευτικό μέρος της ομιλίας 
της, ανέπτυξε τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις: 
εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πνιγμονής, δηγμάτων, πτώσεων και ηλίασης. 

 

Οι μικροί μαθητές άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις οδηγίες της Εκπαιδεύτριας 
και παρακολούθησαν με προσοχή την προβολή οπτικοακουστικού υλικού, με θέμα 
την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή Πρώτων Βοηθειών. Ιδιαίτερη απήχηση 
είχε βεβαίως η διατύπωση του μηνύματος ότι "όλοι μπορούν να γίνουν ήρωες 
σώζοντας μια ζωή! " 

*** 


