
 
Αλεξανδρούπολη, 23 Φεβρουαρίου 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης για το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου" 

Το Τοπικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατά το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις: 

- ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  

Στις 6 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε αγιασμός στην αίθουσα διδασκαλίας 
του Τμήματος, με αφορμή την έναρξη της Εκπαίδευσης Εθελοντών Νοσηλευτικής. 

Για άλλη μια χρονιά μας ξάφνιασε ευχάριστα το ενδιαφέρον συμμετοχής των 
παραπάνω από 35 σε αριθμό συμπολιτών μας, οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή σ' ένα 
πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών Νοσηλευτικής, επιλέγοντας συνειδητά να γίνουν 
μετά την εκπαίδευσή τους κοινωνοί του έργου και της αποστολής του Ε.Ε.Σ. 

     

Η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευτυχία Ελευθεριάδου 
καλωσόρισε τους μελλοντικούς εθελοντές στην οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού 
τονίζοντας την αξία του εθελοντισμού και της προσφοράς στη σημερινή εποχή, όπου η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια βομβαρδίζεται κυριολεκτικά από την οικονομική κρίση. Η κ. 
Ελευθεριάδου πρόσθεσε, ότι στόχος των δράσεων του Τμήματος είναι η ανακούφιση, 
ψυχολογική και υλική, των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη, 
προσκαλώντας τους εθελοντές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να 
ξεκινήσουν το ταξίδι της αλληλεγγύης και της προσφοράς. 

Παρόντα και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κυρίες Κυριακή 
Τσορμπατζίδου και Δέσποινα Σεϊτάνη, καθώς και ο παθολόγος Πετρίδης Ιωάννης που 
θα διδάσκει εθελοντικά το μάθημα της Παθολογίας. 

Στη συνέχεια, οι Νοσηλεύτριες-Εκπαιδεύτριες του προγράμματος, κυρίες Ειρήνη 
Παπάζογλου και Αλεξάνδρα Μπαμπούλη, ενημέρωσαν τους εκπαιδευόμενους για 
διάφορες λεπτομέρειες του προγράμματος, όπως για τον αριθμό των 



δικαιολογούμενων απουσιών, την προαιρετική παραγγελία των βιβλίων-μαθημάτων 
και της στολής του Ε.Ε.Σ.  

Επίσης το "παρών" έδωσαν εθελοντές παλαιότερων τάξεων, οι οποίοι μετέφεραν τις 
εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του Ε.Ε.Σ. και βοήθησαν στη 
διανομή του υλικού του σεμιναρίου που περιλάμβανε το αναλυτικό πρόγραμμα των 
μαθημάτων της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, τετράδιο σημειώσεων και  
γραφική ύλη.  

    

- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ 

Στις 10 Φεβρουαρίου 2017 οι εθελοντές του Τομέα Νοσηλευτικής βρέθηκαν στην 
αίθουσα διδασκαλίας του Ε.Κ.Α.Β. για την παρακολούθηση προγραμματισμένου 
επιμορφωτικού σεμιναρίου. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το θέμα του σεμιναρίου αφορούσε στην "Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση 
πολυτραυματία" έως την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και στη "Διαλογή 
περιστατικών" σε περίπτωση Μαζικής Καταστροφής. 

 

Στόχος του σεμιναρίου, αλλά και αντίστοιχων προγραμμάτων, η συνεχής και επαρκής 
επιμόρφωση των εθελοντών μας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Υπεύθυνος εκπαίδευσης 
ήταν ο Διευθυντής του Ε.Κ.Α.Β κύριος Αθανάσιος Κεσσάτης, συνεργάτης και σύμμαχος 
στο έργο του Ε.Ε.Σ., ο οποίος με βιωματικό τρόπο μετέδωσε τη γνώση και την εμπειρία 
του στους εθελοντές-μαθητές μας. 

- ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  

Το Τοπικό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης έκοψε στις 12 Φεβρουαρίου 2017 την 
Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτά του στο Ξενοδοχείο GRAND HOTEL EGNATIA.  

  

Σε μια όμορφη ατμόσφαιρα συναντήθηκε η παλαιότερη με τη νεότερη γενιά 
εθελοντών,  η εμπειρία συμβάδισε με τη φλόγα του εθελοντισμού και πυροδότησε 
ένα ζεστό κλίμα ανταλλαγής απόψεων και διασκέδασης μεταξύ των 
ερυθροσταυριτών. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Μητρόπολης, του 
Δήμου και της Περιφέρειας. 

Όλοι τους  χαιρέτησαν και επικρότησαν το έργο του Ε.Ε.Σ. -και ειδικότερα του 
τμήματος στην τοπική κοινωνία- βεβαιώνοντας την υποστήριξή τους, ηθική και υλική 
στις ερυθροσταυρικές δράσεις. 



Επιπλέον σημαντική ήταν και η παρουσία του Διοικητή του Νοσοκομείου, με τον ίδιο 
να εξάρει το έργο του Ερυθρού Σταυρού και των εθελοντών μας, καθώς και τη 
συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στους δύο φορείς. 

Παρόντες επίσης τα μέλη και οι φίλοι του Ε.Ε.Σ., οι οποίοι δίνουν το παρόν σε κάθε 
ερυθροσταυρική δραστηριότητα. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν με οπτικοακουστικό υλικό οι 
δράσεις στις οποίες συμμετείχε το Τοπικό Τμήμα για το 2016. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνοπτικό έργο του τμήματος, πιέζοντας εδώ. 

Η ολοκλήρωση της εκδήλωσης έγινε με την απόδοση δώρου στην τυχερή εθελόντρια 
που έτυχε το φλουρί, και το οποίο αποτελεί προσφορά-δωρεά από το Βιβλιοπωλείο 
του κυρίου Βαταμίδη. 

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 ολοκληρώθηκε η Εκπαίδευση των Πρώτων Βοηθειών στην 
πρώτη ομάδα του έτους. 

    

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προέρχονταν από κατηγορίες επαγγελμάτων με  
μεγάλη πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων. 

Οι περισσότεροι, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και εργοδηγοί, εκπαιδεύτηκαν 
διεξοδικά στο θεωρητικό τμήμα των μαθημάτων και συμμετείχαν με ιδιαίτερη 
προσοχή και προσήλωση στο βιωματικό μέρος αυτών. 

   

Παράλληλα μας τόνισαν τη σπουδαιότητα  και τη χρησιμότητα της γνώσης των 
πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων αλλά και για την 
πρόληψη αυτών στον επαγγελματικό τους χώρο. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j-hE8pKs7SE

