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Aλεξανδρούπολη, 9 Οκτωβρίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

 Στις 4 Οκτωβρίου 2017 

πραγματοποιήθηκε, για 4η συνεχή χρονιά, 

η πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. 

Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, 

διενεργήθηκαν αθλητικές δραστηριότητες, 

διαδραστικά παιχνίδια και εικαστικές 

δημιουργίες, με θέμα τον αθλητισμό και 

την επίδρασή του στη σωματική και πνευματική υγεία. 

Βασικός στόχος των δράσεων είναι η ανάδειξη της ιδέας του αθλητισμού, της αξίας 

σωματικής άσκησης και των ποικίλων οφελών που αποκομίζονται από αυτήν, και 

παράλληλα των αξιών που προάγονται μέσω της άσκησης, όπως η ευγενής άμιλλα, ο 

συναγωνισμός, η ομαδικότητα, η συνεργασία, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο. Οι αξίες 

αυτές διαμορφώνουν τον εύπλαστο χαρακτήρα των παιδιών και βελτιώνουν τις 

ανθρώπινες σχέσεις. 

Στις αθλητικές εκδηλώσεις κλήθηκε από τη Διεύθυνση 

του 2ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης να παραστεί  

ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με διττό ρόλο. Αφενός τη 

βιωματική παρουσίαση στους μαθητές του Λυκείου 

γνώσεων Πρώτων Βοηθειών σε περιπτώσεις πνιγμονής 

από ξένο σώμα και αφετέρου την παροχή Πρώτων 

Βοηθειών από την Ομάδα της Υγειονομικής Κάλυψης 

στις αθλητικές τους δραστηριότητες. 

Συγκεκριμένα, η Ομάδα με τους Εθελοντές Νοσηλευτικής περιποιήθηκαν τραύματα, 

αντιμετώπισαν θλαστικά περιστατικά και παρείχαν βοήθεια σε λιποθυμικό - επιληπτικό 

επεισόδιο. Παράλληλα, η δεύτερη Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης ήταν παρούσα στο 

γήπεδο "Φώτης Κοσμάς", έπειτα από αίτημα του 2ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, για 

την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε μαθητές. Στον ίδιο χώρο φιλοξενήθηκαν συνολικά 500 

μαθητές, συμπεριλαμβανομένου του Μουσικού Γυμνασίου, του Ειδικού Γυμνασίου και 
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της Ζαριφείου Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης, για την πραγματοποίηση των αθλητικών 

τους δράσεων.  

 

 Στις 7 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε, υπό τη διοργάνωση της 

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, τιμητική εκδήλωση υπέρ των συμμετεχόντων εθελοντών 

στο "VIA EGNATIA" στην αίθουσα του Νομαρχείου Αλεξανδρούπολης. 

Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν και οι εθελοντές της Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης 

του Τομέα Νοσηλευτικής, οι οποίοι παρέλαβαν τα ενθύμιά τους για την ουσιαστική 

παρουσία και βοήθειά τους στους Σταθμούς Παροχής των Πρώτων Βοηθειών, με σκοπό 

την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα δρόμου "VIA EGNATIA". 
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