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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Στις 19 Μαΐου 2017,  ολοκληρώθηκε η πρακτική άσκηση της νέα τάξης Εθελοντών 

Νοσηλευτικής, η οποία αποτελεί την 25η σε σειρά Εθελοντών από την ίδρυση του 

Τοπικού Τμήματος. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 15 Φεβρουαρίου με τα θεωρητικά 

μαθήματα, τα οποία δίδαξαν αμισθί γιατροί-ιδιώτες της πόλης μας. Ακολούθησε η 

πρακτική άσκηση των 60 υποχρεωτικών ωρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Αλεξανδρούπολης και στα τμήματα: Παθολογική και Χειρουργική Κλινική και στα 

Επείγοντα Περιστατικά.  

Επίσης σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα του Νοσοκομείου οι Εθελοντές επισκέφθηκαν 

επιπλέον  τμήματα όπως: Χειρουργικές μονάδες-στεφανιαία, Μονάδα τεχνητού νεφρού, 

Αιμοδοσία, Αποστείρωση, Μονάδα Εντατική Θεραπείας, Μονάδα νεογνών και μαιευτική 

κλινική. 

Υποδεχόμαστε με χαρά τους 28 νέους Εθελοντές μας στην οικογένεια του Ερυθρού 

Σταυρού και ευχόμαστε η σπίθα του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς 

προς τον συνάνθρωπο να σιγοκαίει πάντα στην καρδιά τους τιμώντας με τον τρόπο 

ζωής τους τις αξίες του Ερυθρού Σταυρού. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την εκπαίδευση των εθελοντών 

 

Έναρξη ξενάγησης από τον Τομεάρχη Νοσηλευτικής κ. Αθανάσιο Γκουτσιβελάκη 

 

 



 
Μονάδα τεχνητού νεφρού 

  
Τμήμα Αποστείρωσης 

  
Τμήμα Αιμοδοσίας  

 
Επίσκεψη στα χειρουργεία 

   

Πρακτική άσκηση στην ενδομυϊκή ένεση υπό την καθοδήγηση και συνεργασία του Διευθυντή του Δημόσιου 
Ι.Ε.Κ. Νοσηλευτικής κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη 

 



 

 

 

 

 

 

Πρακτική στη νοσηλευτική φροντίδα υπό την επίβλεψη των νοσηλευτριών-εκπαιδευτριών Ειρήνης 
Παπάζογλου και Αλεξάνδρας Μπαμπούλη 

   

Ανάμεσα στις επισκέψεις αρκετό περπάτημα και στιγμές ξεκούρασης 

Η ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ 7ο ΕΑΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Στις 20 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Ποντιακού Αθλητικού Ομίλου 

Π.Α.Ο.Κ. ACADEMY στην Παλαγία του Δήμου Αλεξανδρούπολης το 7ο «Εαρινό Φεστιβάλ 

Παιδικού Ποδοσφαίρου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των Ελευθερίων της πόλης. 

Στο αθλητικό φεστιβάλ συμμετείχαν περίπου 500 παιδιά ηλικίας από 6 έως 13 ετών 

από συλλόγους της Αλεξανδρούπολης, των γειτονικών Νομών της  Ροδόπης και της 

Ξάνθης, καθώς και των Τμημάτων Υποδομής του Π.Α.Ο.Κ. 

 

Επιπλέον των ποδοσφαιρικών αγώνων πραγματοποιήθηκαν δράσεις με παιδαγωγικό 

και εκπαιδευτικό χαρακτήρα που στόχο είχαν να εμφυσήσουν στα παιδιά τις αξίες του 

αθλητισμού, όπως την ομαδικότητα, τον σεβασμό στον συναθλητή αλλά και στον 

αντίπαλο, το τίμιο παιχνίδι (fair play) και τη χαρά του ευ αγωνίζεσθαι. 

 

 



Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης με τους Εθελοντές 

Νοσηλευτικής που παρείχαν τις Πρώτες Βοήθειες σε περιστατικά θλάσεων, εκδορών, 

διαστρεμμάτων, ρινορραγίας, σκίσιματος άνω χείλους, αφαίρεσης ξένου σώματος από 

οφθαλμό. Συνολικά οι εθελοντές μας αντιμετώπισαν 23 περιστατικά.  

ΤΟ "προΣfEEρουμε" ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε στην Αλεξανδρούπολη στις 24 Μαΐου 2017  τον 

Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιο Αυγερινό και τον Πρόεδρο του 

Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας κύριο Πασχάλη Αποστολίδη στο 

πλαίσιο της δράσης του ΣΦΕΕ με τον τίτλο "προΣfEEρουμε". Επίσης παρούσες ήταν η 

Τομεάρχης του Τομέα Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ. κ. Παρασκευή Φελέκη, η Κοινωνική 

Λειτουργός του Ε.Ε.Σ. κ. Αρετή Κεντιστού και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του 

Συνδέσμου κ. Μαρία Λεοντάρη. 

 

Η άφιξη της αποστολής αποτελεί έναν ακόμα σταθμό της κοινής δράσης, η οποία έχει 

σκοπό να ενισχύσει τις παραμεθόριες περιοχές με φαρμακευτικό, υγειονομικό υλικό, 

είδη πρώτης ανάγκης και εκπαιδευτικό υλικό σε Δομές Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 

Πρόνοιας. 

Συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, αποδέκτες της δωρεάς ήταν τα Ειδικά Σχολεία 

(Δημοτικό & Γυμνάσιο)  και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & 

Κατάρτισης Αλεξανδρούπολης.  

Συγκινητική ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν στην αποστολή οι μαθητές και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων. Η αίθουσα πλημμύρισε με τραγούδια και  τη 

συνοδεία μουσικών οργάνων καθώς η χορωδιακή ομάδα των παιδιών καλωσόρισε και 

ευχαρίστησε με τη δική της ψυχαγωγική πινελιά για αυτή τη δράση προσφοράς. 

 

 



Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού χειροκρότησε και επαίνεσε την 

προσπάθεια των παιδιών, καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που 

επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές αυτές μονάδες.  

Επιπλέον, η Κοινωνική Λειτουργός του Ε.Ε.Σ. και η Νοσηλεύτρια του τοπικού Τμήματος  

κ. Αλεξάνδρα Μπαμπούλη υλοποίησαν  εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα παιδιά, τους 

εκπαιδευτικούς, το προσωπικό και τους γονείς των μαθητών των ανωτέρω ιδρυμάτων, 

με στόχο την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα αγωγής υγείας και προσφοράς, 

σύμφωνα πάντα με τις Θεμελιώδεις Αρχές του Ερυθρού Σταυρού. 

Ακολούθησαν εθιμοτυπικές επισκέψεις σε εκπροσώπους των Τοπικών Αρχών και της 

Περιφέρειας. 

 

Αργότερα, στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου 

με τη συμμετοχή των Πρόεδρων του Ε.Ε.Σ. και του ΣΦΕΕ και του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης κ.κ. Αυγερινού, Αποστολίδη και Κουκουράβα 

αντίστοιχα, παρουσία των εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών, του Στρατού, της 

Εκκλησίας, της Διοίκησης του Νοσοκομείου και Εθελοντικών Συλλόγων.  

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Στην κατάμεστη αίθουσα "ΑΒΔΗΡΑ" του Ξενοδοχείου ASTIR EGNATIA 

Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα, την Τετάρτη 24 Μαΐου 

2017 και ώρα 19:00, η τελετή Υπόσχεσης, Απονομής Πτυχίων και Προαγωγών σε  60 

Εθελοντές Νοσηλευτικής των τάξεων 2016 και 2017. 

Στην ιδιαίτερη αυτή τελετή χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός ενώ είχε προηγηθεί προσφώνηση του Προέδρου του 

Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης κ. Γεώργιου Κουκουράβα. 

Ο κ. Αυγερινός στην ομιλία του εξήρε το ήθος των εκατοντάδων Εθελοντών του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που με αυταπάρνηση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

έχοντας ως μοναδική αποστολή την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Ο Πρόεδρος 

του Ε.Ε.Σ. καλωσόρισε τους νέους Εθελοντές στη μεγάλη οικογένεια του Ερυθρού 

Σταυρού συμβουλεύοντάς τους να τιμήσουν με το έργο τους τις θεμελιώδεις αρχές του 

Κινήματος. 

  



 Η ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥΣ 

ΑΓΩΝΕΣ 

Την Τρίτη 30 Μαϊου, διοργανώθηκε από την Οργανωτική  Επιτροπή Σχολικών 

Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και την Ομάδα Φυσικής Αγωγής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου στο κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, 

γιορτή κολύμβησης.  Στους κολυμβητικούς αγώνες συμμετείχε η 3η τάξη όλων των 

δημοτικών σχολείων της Αλεξανδρούπολης που είχαν ενταχθεί γι' αυτόν τον χρόνο στο 

πλαίσιο της εκμάθησης του αθλήματος της κολύμβησης στο μαθητικό τους ωρολόγιο. 

Τα παιδιά συναγωνίστηκαν με τους συμμαθητές τους αλλά κατά κύριο λόγο 

ψυχαγωγήθηκαν μαθαίνοντας μέσα στην πισίνα διάφορα στυλ κολύμβησης. 

Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης των Εθελοντών Νοσηλευτικής παραβρέθηκε στον 

αγωνιστικό χώρο έπειτα από αίτημα της Οργανωτικής Επιτροπής για την παροχή 

Πρώτων Βοηθειών στους μικρούς αθλητές.  

 

Η ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΕΥ 

ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» 

Στις 31 Μαϊου, πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Αθλητικής Ομάδας Καππαδοκών, για 

έκτη συνεχή αθλητική χρονιά το αθλητικό ποδοσφαιρικό τουρνουά "ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ" 

απο τον Σύνδεσμο Πτυχιούχων Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν.Έβρου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 590 αθλητές ηλικίας από 5 έως 10 ετών με τη 

συνοδεία 22 προπονητών τους από τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες του Καλλικρατικού 

Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

Οι μικροί ποδοσφαιριστές ενθουσίασαν το κοινό με το πάθος και το ταλέντο τους και 

επιβράβευσαν με το χειροκρότημα την προσπάθειά τους.  

Στο ποδοσφαιρικό τουρνουά συμμετείχε και ο Ερυθρός Σταυρός με την Ομάδα 

Υγειονομικής Κάλυψης να αντιμετωπίζει περιστατικά θλάσεων, εκδορών και 

ρινορραγίας.  
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