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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

για το 2ο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου" 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Στις 17 Μαρτίου 2017, υποδεχθήκαμε στα γραφεία του Τμήματος τη δημοσιογραφική ομάδα 
του Γυμνασίου της Άνθειας, συνοδεία των καθηγητών τους Δημητρίου Δημητριάδη και 
Αθανασίου Γκαγκούδη.  

   

Η δημοσιογραφική ομάδα πραγματοποιεί συνεντεύξεις σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
θεσμικούς φορείς, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Οι ερωτήσεις των μαθητών επικεντρώθηκαν στην ιστορία και τις δράσεις του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και του Τοπικού Τμήματος, στο έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού και της 
Ερυθράς Ημισελήνου και τις συνυποδηλώσεις του, στα προγράμματα εκπαίδευσης που 
παρέχονται στο κοινό, στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Εθελοντών της Νοσηλευτικής, κ.ά. 

Στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο με τις κοινωνικές, νοσηλευτικές και πολιτιστικές δράσεις του 
Τοπικού Τμήματος για το έτος 2016. 

Επίσης, η Νοσηλεύτρια του Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρα Μπαμπούλη πραγματοποίησε επίδειξη Πρώτων 
Βοηθειών σε περίπτωση πνιγμονής από ξένο σώμα, με τη συμμετοχή των μαθητών, 
επισημαίνοντας με τον τρόπο αυτό τη σπουδαιότητα της γνώσης και της πρακτικής εφαρμογής 
των Πρώτων Βοηθειών στο σχολικό περιβάλλον. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  

Στις 18 και 19 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκαν οι κολυμβητικοί αγώνες στο πλαίσιο του 
εορτασμού των 90 ετών του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου "ΕΘΝΙΚΟΣ". 

Τριακόσιοι τριάντα αθλητές στην αγωνιστική και προαγωνιστική κατηγορία από την Ελλάδα, 
την Κύπρο και την Τουρκία αγωνίστηκαν στο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης και 
χειροκροτήθηκαν για την προσπάθειά τους.  
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Ο Ερυθρός Σταυρός παραβρέθηκε με την Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης, έπειτα από αίτημα της 
ομάδας του Εθνικού, παρέχοντας τις Πρώτες Βοήθειες στους αθλητές και τους θεατές. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

Το Τοπικό Τμήμα και οι εθελοντές του συμμετείχαν δυναμικά στις εκδηλώσεις της διπλής 
γιορτής που αντιπροσωπεύει η 25η Μαρτίου (της Εθνικής Επαναστάσεως και του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου): στην κατάθεση στεφάνου, που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο 
της Δόμνας Βιζβίζη και στην παρέλαση, που έλαβε χώρα στην κεντρική οδό της πόλης, ενώπιον 
των συμπολιτών μας και των τοπικών αρχών. 

  

Η ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥ ΟΡΦΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

Στις 26 Μαρτίου 2017, διεξήχθη η 4η Ορφική Συνάντηση Στίβου στο γήπεδο "ΦΩΤΗΣ 
ΚΟΣΜΑΣ".  Το αθλητικό αυτό γεγονός διοργανώθηκε από το τμήμα στίβου του ΜΓΣ Εθνικού, σε 
συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θράκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Αλεξ/πολης και της Π.Ε. 
Έβρου. 

 

Το γήπεδο της Αλεξανδρούπολης φιλοξένησε 28 αθλητικά σωματεία από την Περιφέρεια Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και από την Τουρκία και τη 
Βουλγαρία, ανεβάζοντας των αριθμό των συμμετεχόντων στους 1.223 αθλητές. 

Στόχος της συνάντησης ήταν η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συλλόγων όμορων Νομών και 
χωρών, η προώθηση των αξιών του αθλητισμού στις μικρές ηλικίες και η επιβεβαίωση ότι ο 
αθλητισμός αποτελεί τον καλύτερο, δημιουργικότερο και παιδαγωγικότερο δρόμο έκφρασης της 
νεολαίας. 

Ο Ερυθρός Σταυρός παραβρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από αίτημα των διοργανωτών, 
για την παροχή Πρώτων Βοηθειών στους αθλητές, με τους εθελοντές Νοσηλευτικής, την ιατρό 
της ομάδας και Γ.Γ.  του Τμήματος Έφη Ελευθεριάδου και τις Νοσηλεύτριες Ειρήνη Παπάζογλου 
και Αλεξάνδρα Μπαμπούλη. Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης αντιμετώπισε περιστατικά 
θλάσεων, διαστρεμμάτων, εκδορών και κεφαλαλγίας. 

*** 


