Αλεξανδρούπολη, 10 Απριλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης
Υγειονομικές καλύψεις αγώνων Μαρτίου 2019
Στις 16 & 17 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκαν στο
κλειστό
κολυμβητήριο
του
"ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗΣ" οι διασυλλογικοί κολυμβητικοί
αγώνες
προαγωνιστικών
και
αγωνιστικών
κατηγοριών με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΟΣ 1927". Η
διοργανώτρια ομάδα του Μ.Γ.Σ. "Εθνικός" σε
συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή
Κολύμβησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, υποδέχθηκαν 350
μικρούς και μεγάλους κολυμβητές από ομάδες της Βόρειας Ελλάδας.
Επίσης, από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου 2019 διοργανώθηκαν
από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αλεξανδρούπολης, σε
συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία
Αντισφαίρισης, οι Πανελλήνιοι Αγώνες Τένις για παιδιά 14
ετών της Α' Ένωσης. Στο αθλητικό τουρνουά συμμετείχε
κλιμάκιο υγειονομικής κάλυψης, έπειτα από αίτημα της
διοργανώτριας ομάδας, αντιμετωπίζοντας περιστατικά
θλάσεων, καθώς και ένα περιστατικό κρανιοεγκεφαλικής
κάκωσης για το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.
Στις 16 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο του "ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 29η αγωνιστική αναμέτρηση της αθλητικής ομάδας Μπάσκετ
"ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" έναντι της Ομάδας "Α.Ο. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" στην κατηγορία των παίδων. Το
κλιμάκιο υγειονομικής κάλυψης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αντιμετώπισε περιστατικά
θλάσεων.
Στις 23 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό
γήπεδο του "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" το μίνι
τουρνουά Χάντμπολ, με τη συμμετοχή μικρών αθλητών
από αθλητικά σωματεία της Αλεξανδρούπολης, της
Δράμας, της Προσοτσάνης και του Νευροκοπίου. Στην
αθλητική αυτή γιορτή, το κλιμάκιο υγειονομικής κάλυψης
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αντιμετώπισε περιστατικά
τραυμάτων.

Στις 23 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο
του "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η αγωνιστική αναμέτρηση
της αθλητικής ομάδας Μπάσκετ "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ" έναντι της
ομάδας "Σουφλίου". Το κλιμάκιο υγειονομικής κάλυψης της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αντιμετώπισε περιστατικά θλάσεων.
Στις 30 και 31 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε το 2ο
Πανελλήνιο
Αναπτυξιακό
Τουρνουά
Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης. Στο χώρο φιλοξενήθηκαν και συναγωνίστηκαν
181 αθλητές, από 31 αθλητικά σωματεία του νομού μας, όμορων νομών, της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης, καθώς και νησιών. Η αθλητική διοργάνωση αφορούσε στις κατηγορίες:
Μίνι παμπαίδων και μίνι παγκορασίδων, παμπαίδων και παγκορασίδων, παίδων και
κορασίδων, νέων και νεανίδων. Οι εθελοντές μας αντιμετώπισαν περιστατικά
τραυμάτων και διαστρεμμάτων.

Επίσης, στις 31 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο των Φερών
το 1ο "BABY CUP-TAEK WON DO. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 14 σύλλογοι, με 250
αθλητές και αθλήτριες από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με τους μικρούς
μαχητές να κλέβουν την παράσταση. Στην αθλητική συνάντηση παραβρέθηκε και το
κλιμάκιο υγειονομικής κάλυψης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, έπειτα από αίτημα του
αθλητικού συλλόγου γυμναστικής Φερών, για την παροχή Πρώτων Βοηθειών των
αθλητών και των θεατών.

Μαθήματα πρώτων βοηθειών

Από τις 22 Φεβρουαρίου 2019 έως τις 22 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα
εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών στην 1η ομάδα, για το έτος 2019. Τα μαθήματα
πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος σε συμμετέχοντες που
προέρχονται από τον χώρο της εκπαίδευσης.
Αρχικά έλαβαν γνώση σε όλο το φάσμα των Πρώτων Βοηθειών, πρώτα στο θεωρητικό
και έπειτα στο πρακτικό επίπεδο, ενώ συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα
βιωματικά σενάρια των μαθημάτων.

Επιπλέον μας επεσήμαναν τη σπουδαιότητα της γνώσης της ορθής παροχής των Πρώτων
Βοηθειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχημάτων στο σχολικό περιβάλλον.
Τέλος, στις 7 Μαρτίου εκπαιδεύτηκε το προσωπικό του ιδιωτικού παιδικού σταθμού της
Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Στυλιανός». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν δεκάξι
εργαζόμενοι, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους στις βασικές αρχές των
Πρώτων Βοηθειών.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις της
διπλής γιορτής της 25ης Μαρτίου. Οι εθελοντές μας έδωσαν το "παρών" συμμετέχοντας
στην επίσημη δοξολογία που τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, στην
κατάθεση στεφάνου που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο της Δόμνας Βισβίζη, από τον
Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Γεώργιο Κουκουράβα και στην παρέλαση των σχολείων, των
πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού, που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική οδό της
πόλης.

Εκλογές στον Ε.Ε.Σ.
Στις 31 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι πρώτες εκλογές σύμφωνα με το νέο καταστατικό, για
την ανάδειξη αιρετού Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και Περιφερειακών
Διοικητικών Συμβουλίων. Ευχαριστούμε όλα τα τακτικά μέλη για την προσέλευσή τους
στον χώρο της εκλογικής διαδικασίας, μέλη που απέδειξαν με την παρουσία τους το
ενδιαφέρον τους για το μέλλον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

