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Αλεξανδρούπολη, 18 Μαΐου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ GRASS HANDBALL 

Στις 6 Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., 

πραγματοποιήθηκε το 1ο Τουρνουά GRASS HANDBALL 

Δημοτικών Σχολείων Αλεξανδρούπολης στο πάρκο 

Ανεξαρτησίας, υπό την αιγίδα του συλλόγου ΒΟΡΕΑΣ 

Αλεξανδρούπολης. 

Περισσότερα από 400 παιδιά ηλικίας 10, 11 και 12 

ετών, εκπροσωπώντας τα σχολεία της πόλης, 

συγκεντρώθηκαν στο διαμορφωμένο χώρο του πάρκου 

για να διασκεδάσουν, παίζοντας το αγαπημένο τους 

άθλημα. 

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η γνωριμία των παιδιών με το άθλημα του Handball και των 

αξιών που διέπουν τον αθλητισμό γενικότερα, όπως της ευγενούς άμιλλας, της 

ομαδικότητας, του σεβασμού προς τον αντίπαλο και της αγωνιστικότητας. 

Στην αθλητική αυτή γιορτή, η ομάδα υγειονομικής κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής έδωσε 

το παρόν για την πρόληψη και παροχή Πρώτων Βοηθειών στους συμμετέχοντες αθλητές 

αλλά και θεατές. Συγκεκριμένα οι Εθελοντές μας αντιμετώπισαν περιστατικά εκδορών και 

θλάσεων.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Παράλληλα με τις κοινωνικές και υγειονομικές δράσεις ο Ερυθρός Σταυρός 

συνεχίζει το εκπαιδευτικό του έργο, υλοποιώντας το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Πρώτων Βοηθειών, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους συμπολίτες μας. 

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, εκπαιδεύτηκαν 21 άτομα σε ολόκληρο το 

φάσμα των Μαθημάτων των Πρώτων Βοηθειών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναφοράς για την Εκπαίδευση των Πρώτων 

Βοηθειών. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, με τη χρήση 

σύγχρονου οπτικοακουστικού υλικού, τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε 

βιωματικά σεμινάρια και τέλος την αξιολόγησή τους, προκειμένου να τους 

χορηγηθεί το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα των Πρώτων Βοηθειών. 

 

1η Ομάδα από 25 Απριλίου έως 9 Μαΐου  

 

2η Ομάδα από 3 έως 11 Μαΐου 

ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» 

Στις 12 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Αθλητικής Ομάδας του 

Απαλού Αλεξανδρούπολης, για 5η συνεχή αθλητική χρονιά, το αθλητικό τουρνουά 

ακαδημιών ποδοσφαίρου "ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ", από τον Σύνδεσμο Πτυχιούχων 

Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Έβρου. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 450 αθλητές ηλικίας, από 5 έως 10 ετών, με τη 

συνοδεία 22 προπονητών τους από τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες του 

Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενώ στις εγκαταστάσεις παραβρέθηκαν 

700 περίπου γονείς και φίλοι του αθλήματος. 
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Οι μικροί ποδοσφαιριστές ενθουσίασαν με το πάθος και το 

ταλέντο τους το κοινό, το οποίο τους επιβράβευσε 

καταχειροκροτώντας τους. 

Στο ποδοσφαιρικό τουρνουά συμμετείχε και ο Ερυθρός 

Σταυρός, με την ομάδα υγειονομικής κάλυψης των Εθελοντών 

Νοσηλευτικής να αντιμετωπίζει περιστατικά θλάσεων, 

εκδορών και ρινορραγίας. 

 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 

Στις 13 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γήπεδο του "ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" δύο έκτακτες αγωνιστικές αναμετρήσεις της ομάδας Μπάσκετ 

της "ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ" έναντι της Αθλητικής Ομάδας "ΠΑΝΘΗΡΕΣ" Καβάλας, στην 

κατηγορία των κορασίδων και έναντι της Αθλητικής Ομάδας "ΦΙΛΙΑ" Ορεστιάδας 

στην κατηγορία των παίδων. 

Η ομάδα υγειονομικής κάλυψης ήταν παρούσα στις αθλητικές συναντήσεις με 

σκοπό την παροχή Πρώτων Βοηθειών στους συμμετέχοντες αθλητές αλλά και στους 

θεατές. Συγκεκριμένα αντιμετωπίστηκαν περιστατικά διαστρέμματος. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις 

της απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης, την 14η Μαΐου 2018. 

Τις εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 

Προκόπης Παυλόπουλος, πλαισιωμένος από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και βουλευτών.  

Παρόντες ήταν και οι εθελοντές μας συμμετέχοντας: 

 στην επίσημη δοξολογία, που τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη 

Αλεξανδρούπολης, 

 στην κατάθεση στεφάνου, που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο της Δόμνας 

Βισβίζη και στην 

 παρέλαση των σχολείων, των πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού, που 

πραγματοποιήθηκε στην κεντρική οδό της πόλης. 



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης 

εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Κουκουράβα, ο οποίος ήταν 

παρών σε όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. 

 

 


