
 

 
Άργος, 30 Σεπτεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Παρουσία Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Άργους στις εξής διοργανώσεις: 

 Τουρνουά Street Handball 

Ο Αθλητικός Όμιλος ΔIOMHΔΗΣ 
Άργους διοργάνωσε τουρνουά 
handball για παιδιά Δημοτικών 
Σχολείων στην πλατεία του Αγίου 
Πέτρου, στις 17-18 & 24 
Σεπτεμβρίου. Τα παιδιά 
ενημερώθηκαν και έπαιξαν 
"street handball" σχηματίζοντας 
μικρές ομάδες.  

Με μεγάλη χαρά το Περιφερειακό 
Τμήμα Ε.Ε.Σ. Άργους αποδέχθηκε 
αίτημα του Ομίλου και κατόπιν 
τούτου κλιμάκιο Εθελοντών 
Νοσηλευτικής του Τμήματος 
κάλυψε τη συγκεκριμένη δράση 
παρέχοντας επιτυχώς πρώτες 
βοήθειες στα παιδιά. 
                                 

 3ος Αγώνας Μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή  

  
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2016, μετά από πρόσκληση του Δήμου Άργους Μυκηνών για την 
παρουσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Άργους στο διήμερο εορτασμό μνήμης για 
τη Μικρασιατική καταστροφή, το Τμήμα ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη του 3ου αγώνα 
μνήμης, η εκκίνηση του οποίου δόθηκε στην Νέα Κίο. Ειδικότερα, στήθηκε εξοπλισμένο 
ιατρείο στην κεντρική πλατεία, κλιμάκιο Εθελοντών Νοσηλευτικής πεζοπορούσε με 
οργανωμένο φαρμακείο μαζί με τους περιπατητές στα 11 χλμ. της διαδρομής ενώ 
δεύτερο κλιμάκιο εθελοντών Νοσηλευτικής είχε παρουσία σε σταθμό παροχής πρώτων 
βοηθειών αλλά και εφοδιασμού των συμμετεχόντων με νερά. 
 
 



 
 2ος αγώνας για Περιπατητές - Ορειβάτες στην Καρυά Αργολίδας 

 

 
        
Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Δρομέων Αργολίδας, σε συνδιοργάνωση με την 
Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμού 
Δήμου Άργους - Μυκηνών, πραγματοποίησε στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 τον 2ο αγώνα για 
Περιπατητές - Ορειβάτες υπό την ονομασία "Αrtemisio train run". Οι αποστάσεις 
κάλυπταν 21.300 μέτρα για δρομείς και 8.000 μέτρα για περιπατητές - ορειβάτες.  

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Άργους ανέλαβε την 
υγειονομική κάλυψη της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, κλιμάκιο Εθελοντών 
Νοσηλευτικής πεζοπορούσε μαζί με τους περιπατητές στα 8 χλμ. της διαδρομής με 
φορητό φαρμακείο, προσφέροντας τις υπηρεσίες του άμεσα και αποτελεσματικά.  

Στην κεντρική πλατεία του ορεινού χωριού στήθηκε ολοκληρωμένο ιατρείο με Εθελοντές 
ιατρούς καρδιολόγους ενώ διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για το ανθρωπιστικό 
έργο του Ε.Ε.Σ και οδηγοί πρώτων Βοηθειών.  

Τέλος, απονεμήθηκε στην Εκπαιδεύτρια - Νοσηλεύτρια του Τμήματος τιμητική πλακέτα 
για την πολύτιμη προσφορά των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ. Άργους στους 
αγώνες. 
 
 
 
 
 

 
 

 


