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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ  

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης η πρώτη 

συνάντηση για την υλοποίηση του προγράμματος  Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών 

στους μαθητές όλων των τάξεων. 

Η Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια του Τμήματος κ. Ειρήνη Παπάζογλου παραβρέθηκε στην 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου για την εκπαίδευση των μαθητών 

αφιερώνοντας ιδιαίτερο χρόνο στο πρακτικό μέρος των μαθημάτων, όπου με 

διαδραστικό τρόπο οι μαθητές κλήθηκαν να μάθουν παίζοντας ρόλους σε βιωματικά 

σενάρια, ώστε να εφαρμόσουν σωστά τους κανόνες παροχής των Πρώτων βοηθειών. 

Το πρόγραμμα πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2018 με την εκπαίδευση των υπόλοιπων 

τάξεων του ΕΠΑΛ. 

 
 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΕΛ  

Στις 12 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε  το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο 2ο Γενικό Λύκειο 
Αλεξανδρούπολης και αφορούσε στην εκπαίδευση των Πρώτων Βοηθειών σε μαθητές 
της Α' τάξης Λυκείου. 

 

 

 



Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή των μαθητών σε όλη τη 
σειρά των μαθημάτων, στο θεωρητικό και βιωματικό μέρος, όπου εκπαιδεύτηκαν  με 
ιδιαίτερη προθυμία στην πρακτική άσκηση με τη χρήση βιωματικών σεναρίων σε 
πραγματικό χρόνο. 

Στόχος των μαθημάτων αποτέλεσε επίσης η αξία παροχής των Πρώτων  Βοηθειών με 
κανόνες ασφάλειας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν σωστά τη βοήθειά τους 
σε περίπτωση ανάγκης στο σχολικό, φιλικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 

 
Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και 
της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε η υλοποίηση προγραμμάτων 
εκπαίδευσης σε θέματα Πρώτων Βοηθειών στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
από τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές του Ερυθρού Σταυρού. 

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Αλεξανδρούπολης συνέχισε την 
υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδεύοντας ομάδα 20 αστυνομικών, στις 14 και 15 
Δεκεμβρίου 2017. 

Οι εκπαιδευόμενοι διδάχτηκαν αρχικά το θεωρητικό μέρος των Πρώτων Βοηθειών, ενώ 
παράλληλα συμμετείχαν στο βιωματικό μέρος των μαθημάτων, κατά το οποίο 
εφαρμόστηκε όλο το φάσμα της θεωρητικής εκπαίδευσης στην πράξη υπό την 
καθοδήγηση και επίβλεψη της Νοσηλεύτριας-Εκπαιδευτριας του Τμήματος κ. 
Παπάζογλου. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ"  

 

Στις 16 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο του "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 11η αγωνιστική αναμέτρηση για το 2017 της Αθλητικής 
Ομάδας Μπάσκετ "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" στην κατηγορία Παίδων. 

Η τοπική μας ομάδα υποδέχθηκε την Αθλητική Ομάδα "ΑΙΑΣ" Κομοτηνής 
καταφέρνοντας σημαντική νίκη. 



Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης ήταν παρούσα στην αθλητική συνάντηση των ομάδων 
για την παροχή των Πρώτων Βοηθειών στους αθλητές και στους θεατές. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ "ΕΘΝΙΚΟΥ" ΒΟΛΕΙ 

 

 Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο του "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 9η αγωνιστική αναμέτρηση του  Εθνικού έναντι της Αθλητικής 
Ομάδας του  ΠΑΟΚ. 

Η αξιέπαινη προσπάθεια των παικτών της τοπικής ομάδας δεν στάθηκε αρκετή για ν' 
αντιμετωπίσει τη δυναμική ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία διεκδίκησε και κέρδισε τη νίκη 
μέσα στην έδρα του ΕΘΝΙΚΟΥ. 

Στον αγώνα παραβρέθηκε και η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα 
Νοσηλευτικής, που είναι πάντα παρούσα στις αναμετρήσεις του Εθνικού Βόλεϊ, με 
σκοπό την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε περιπτώσεις ατυχημάτων των αθλητών και 
των θεατών. 

ΔΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης διένειμε τα δέματά του ενόψει των 
εορτών των Χριστουγέννων στις 19 Δεκεμβρίου 2017 σε 70 περίπου οικογένειες της 
πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής. Οι δικαιούχοι επελέγησαν με τη συνδρομή της 
Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και κατόπιν ελέγχου. 

Τα δέματα αποτελούνταν από δωρεές προϊόντων τοπικών εταιρειών και επιχειρήσεων, 
καθώς και super markets, που απέδειξαν έμπρακτα, για ακόμα μία χρονιά,  την 
υποστήριξή τους στο κοινωνικό έργο του Ερυθρού Σταυρού αλλά και την ουσιαστική 
βοήθειά τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο. 

 Κάθε χρόνο, διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη χαρά τη διάθεση προσφοράς των τοπικών και 
μεγάλων επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν την κρίση με ανθρωπιά και αλληλεγγύη. 

Ευχαριστούμε όλους, όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία των δεμάτων, από τους χορηγούς 
μας έως τους εθελοντές που ολοκλήρωσαν την προσπάθειά μας αυτή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι εθελοντές του Τομέα Νοσηλευτικής του Τμήματος  βοήθησαν 
με προθυμία και ανιδιοτέλεια στη συγκέντρωση, με δικό τους μέσον, των προϊόντων 
από τους χορηγούς μας, στη μεταφορά, στην καταμέτρηση και στη συσκευασία τους. 

Για περισσότερο φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: 
http://ees-alexpolis.blogspot.gr/ 

 
 
 
 
 

http://ees-alexpolis.blogspot.gr/2017/12/blog-post_60.html
http://ees-alexpolis.blogspot.gr/


Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2017 διοργανώθηκαν τα εγκαίνια του 
Χριστουγεννιάτικου Πάρκου της Αλεξανδρούπολης. Πλήθος κόσμου 
συγκεντρώθηκε στο φωταγωγημένο χριστουγεννιάτικο χώρο για να 
συμμετάσχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου 
Αλεξανδρούπολης και για να επισκεφτεί τα περίπτερα των  
πολιτιστικών συλλόγων και των παιχνιδοχώρων. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναυλίες, παιχνίδια, face painting 
και άλλες δραστηριότητες που διασκέδασαν μικρούς και μεγάλους ως 
τις 4 Ιανουαρίου 2018. 

Ο Ερυθρός Σταυρός συμμετείχε με την Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης 
ως τις 30 Δεκεμβρίου, έπειτα από αίτημα του Αντιδημάρχου για την 
παροχή Πρώτων Βοηθειών και την αντιμετώπιση ατυχημάτων.  
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