
 
 

Αλεξανδρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2017 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης για 
τον μήνα Ιανουάριο 2017" 

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης, τον μήνα Ιανουάριο, υλοποίησε τις 
εξής δράσεις: 

- Στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε το 3ο Κύπελλο Κολύμβησης "ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017" στο νέο κλειστό Δημοτικό Κολυμβητήριο  Αλεξανδρούπολης με τη 
συμμετοχή αθλητών και αθλητριών των αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών. 

Υπεύθυνοι της διοργάνωσης ήταν ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, σε 
συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. Στόχος της ήταν η προώθηση του αθλήματος της κολύμβησης στη συνείδηση του 
κόσμου, αλλά και η γενικότερη προαγωγή των αξιών που συνδέονται με τον αθλητισμό 
ως υγιή διέξοδο της νεολαίας.  

Στους αγώνες συμμετείχε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την παρουσία της Ομάδας 
Υγειονομικής Κάλυψης, έπειτα από  αίτημα του Ναυταθλητικού Ομίλου, για την παροχή 
πρώτων βοηθειών στους αθλητές αλλά και την αντιμετώπιση περιστατικών θλάσεων και 
τραυμάτων. 

     
  

- Στις 12 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του αμφιθεάτρου του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου η κοπή της βασιλόπιτας των 
εργαζομένων, παρουσία της Διοίκησης του Νοσοκομείου και των τοπικών αρχών. 

Προσκεκλημένος στην εκδήλωση αυτή ήταν και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
Αλεξανδρούπολης, με παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής 
Γραμματέως κ. Ευτυχίας Ελευθεριάδου, του Μέλους κ. Θεοδόσιου Μπιρμπίλη, των 
Νοσηλευτριών-Εκπαιδευτριών κ.κ. Μπαμπούλη και Παπάζογλου καθώς και  Εθελοντών 
Νοσηλευτικής. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν εργαζόμενοι του Νοσοκομείου για το 
δύσκολο έργο που επιτελούν καθημερινά. Συγκινητική υπήρξε και η βράβευση των 
εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ.κ. Μαριάννας Παραλίκ και 
Κωνσταντίνου Χαριτόπουλου για τη συνεχή προσφορά εθελοντικής εργασίας στην Α' 
Χειρουργική Κλινική και στο Τμήμα Αποστείρωσης. 



Παρόμοιες χειρονομίες αποτελούν αναγνώριση του έργου των εθελοντών, οι οποίοι 
επιλέγουν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους προσφέροντας 
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο. 

  
 

  
 

- Στις 14 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο "ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" η 13η αγωνιστική περίοδος για την ομάδα του Εθνικού Βόλεϊ έναντι 
του Ηρακλή Χαλκίδας. 

Η προσπάθεια του Εθνικού, στον πρώτο αγώνα του έτους, στέφθηκε με επιτυχία καθώς 
κέρδισε θετικό αποτέλεσμα, το οποίο χειροκροτήθηκε από τους συντοπίτες μας. 

Στον αγώνα παραβρέθηκε και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την Ομάδα Υγειονομικής 
Κάλυψης, η οποία και για το νέο έτος θα συμμετέχει στα τουρνουά της ομάδας για την 
αντιμετώπιση και περιποίηση ατυχημάτων. 
 

 
 

Τέλος, οφείλουμε να προσθέσουμε τη συνολική και σημαντική παρουσία των εθελοντών 
μας στο Νοσοκομείο για το έτος 2016 και συγκεκριμένα στην Α' Χειρουργική Κλινική και 
στο Τμήμα Αποστείρωσης.  



Οι εθελοντές μας ανέπτυξαν εθελοντική εργασία 1.260 ωρών προσφέροντας ανιδιοτελώς 
τις υπηρεσίες τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο και ενισχύοντας, επικουρικά, το έργο των 
νοσηλευτών. 

Ελπίζουμε, η παρουσία αυτή, απόλυτα εναρμονισμένη με τις ερυθροσταυρικές αρχές, να 
ενδυναμωθεί και από άλλους εθελοντές, με στόχο να βοηθηθούν περισσότεροι 
συνάνθρωποί μας με νοσηλευτική, κοινωνική και ψυχολογική φροντίδα. 

Τέλος, να σημειώσουμε την αγαστή συνεργασία που υπάρχει από την πλευρά της 
Διοίκησης του Νοσοκομείου, των Διευθύνσεων των κλινικών καθώς και του προσωπικού 
που αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια. 

 

     
 

      


