
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Αλεξάνδρεια, 26 Νοεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειασ 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ ανταποκρίνεται ςε κάκε κάλεςμα των πολιτϊν. Ζτςι και το Περιφερειακό Τμιμα ΕΕΣ 
Αλεξάνδρειασ ενιςχφει τθν περιοχι του Διμου μασ ενθμερϊνοντασ και βοθκϊντασ τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. 

Στισ 15 Σεπτεμβρίου τιμιςαμε τθν Παγκόςμια Θμζρα Πρϊτων Βοθκειϊν με τθν δράςθ ενθμζρωςθσ για τα εγκαφματα, τθσ 
ρινορραγίασ και του πνιγμοφ. Το ζντυπο υλικό που μοιράςτθκε εξθγοφςε με απλό τρόπο ςε παιδιά και μεγάλουσ τθν 
αντιμετϊπιςθ των εγκαυμάτων, με ζγκυρεσ οδθγίεσ. 

Στο πλαίςιο υποςτιριξθσ των παιδιϊν όλων των βακμίδων, θ προϊςταμζνθ του τμιματοσ, κα Γραμματικοποφλου,  
ενθμζρωςε το Νθπιαγωγείο Καβαςίλων και το Δθμοτικό Σχολείο Καβαςίλων-Παλαιοφ Σκυλιτςίου για τισ Πρϊτεσ Βοικειεσ, 
ατομικι υγιεινι και τον υγιεινό τρόπο ηωισ, μζςα από ζνα διαδραςτικό παιχνίδι με τουσ μακθτζσ των ςχολείων. 

Στισ 29 Σεπτεμβρίου διοργανϊκθκε θ 19θ Πανελλινια Λαμπαδθδρομία τθσ Π.Ο.Σ.Ε.Α. δυναμικό παρϊν και εδϊ με τουσ 
εκελοντζσ του τμιματοσ Αλεξάνδρειασ να παρζχουν τισ Πρϊτεσ Βοικειεσ. Συγκινθτικι θ εκδιλωςθ, μεγαλφτερθ όμωσ θ 
ςυγκίνθςθ τθσ ανταμοιβισ των εκελοντϊν από τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ, που τουσ εμπιςτεφονται και τουσ ςυγχαίρουν 
για το ζργο τουσ.  

Στο τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ απονεμικθκε πλακζτα ςτο Περιφερειακό Τμιμα ΕΕΣ για τθ ςυμμετοχι του ςτθ λαμπαδθδρομία 
και τθν προςφορά των εκελοντϊν. 

Φυςικά και δεν κα ζλειπε το Περιφερειακό Τμιμα του ΕΕΣ τθσ Αλεξάνδρειασ από τθν εκςτρατεία ενθμζρωςθσ που 
διοργανϊκθκε ςε ςυνεργαςία με το Άλμα Ηωισ Θεςςαλονίκθσ, για τθν Πρόλθψθ και τθσ ζγκαιρθ Διάγνωςθ του Καρκίνου 
του Μαςτοφ. Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 13 Οκτωβρίου μπροςτά από το Πνευματικό Κζντρο Αλεξάνδρειασ. 

Τθν Δευτζρα 15 Νοεμβρίου θ «καρδιά» τθσ πόλθσ χτυποφςε ςτο Δθμοτικό Στάδιο για το Ποδοςφαιρικό Φιλανκρωπικό 
Αγϊνα ςτιριξθσ για τθν κλινικι αποκατάςταςθ του μικροφ Αντϊνθ. Το τμιμα μασ ανταποκρινόμενο ςε ςχετικό αίτθμα 
ςτάκθκε δίπλα ςτον μικρό Αντϊνθ, προςφζροντασ πρϊτεσ Βοικειεσ, πάνω από όλα όμωσ τθν αγάπθ των εκελοντϊν προσ 
το ςυνάνκρωπο. 

Το Περιφερειακό Τμιμα του ΕΕΣ τθσ πόλθσ μασ ζχει κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ των ακλθτικϊν ςωματείων τθσ περιοχισ με 
τθν άμεςθ ανταπόκριςι του ςτα αιτιματα τουσ, για υγειονομικι κάλυψθ των αγϊνων. 

Ζτςι οι υπεφκυνοι και τα μζλθ τθσ Ποδοςφαιρικισ Ακαδθμίασ «Τθλζμαχοι» πραγματοποίθςαν το πρόγραμμα Πρϊτων 
Βοθκειϊν με τθν εκπαιδεφτρια και Προϊςταμζνθ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ ΕΕΣ Αλεξάνδρειασ, κα Γραμματικοποφλου 
Ελζνθ. 

Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ οι ςυμμετζχοντεσ είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν ςε ζνα ευρφ φάςμα περιςτατικϊν 
που αφοροφν ενιλικεσ, παιδιά και βρζφθ. 

Θ βαςικι εκπαίδευςθ Πρϊτων Βοθκειϊν για τουσ «Τθλζμαχουσ» ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία και το Π.Τ. ΕΕΣ Αλεξάνδρειασ 
φυςικά κα ςυνεχίςει να παρζχει βοικεια όπου και όταν τουσ χρειάηονται. 

Το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειασ ςε ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Παραπλθγικϊν και Κινθτικά Αναπιρων Ν. 
Πζλλασ, με ζδρα τα Γιαννιτςά, και τθν ενεργι ςυμμετοχι των ςυμπολιτϊν μασ, ςυνεχίηουν τθ ςυλλογι πλαςτικϊν 
καπακιϊν με αντάλλαγμα  αναπθρικά αμαξίδια, αερόςτρωμα κ.α., προκειμζνου να ανακουφιςτοφν άτομα με κινθτικά 
προβλιματα τθσ περιοχισ μασ. 

Επίςθσ, ζχουν αρχίςει οι ςυναντιςεισ των εκελοντϊν για τθν ςυλλογι τροφίμων για τισ ευάλωτεσ οικογζνειεσ. 

Όλεσ οι δράςεισ γίνονται ςφμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά του Covid-19. 

Τα γραφεία του τμιματοσ βρίςκονται ςτθν οδό Βετςοποφλου 70, ςτθν Αλεξάνδρειασ, τθλζφωνα επικοινωνίασ 2333022880 
και 6977339028. 
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