
 
Αλεξανδρούπολη, 30 Δεκεμβρίου 2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης για 
τον μήνα Δεκέμβριο 2016" 

 
Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης, για τον μήνα Δεκέμβριο, υλοποίησε 
τις εξής δράσεις: 
 
- Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο 4ο Γενικό 
Λύκειο Αλεξανδρούπολης. Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει στις 19 Οκτωβρίου 2016.  

Με ειδικό οπτικοακουστικό υλικό 43 μαθητές της Β΄Λυκείου εκπαιδεύτηκαν στις 
Πρώτες Βοήθειες από τη Νοσηλεύτρια-Εκπαιδεύτρια του τμήματος κυρία Αλεξάνδρα 
Μπαμπούλη. 

Η εκπαίδευση των Πρώτων Βοηθειών αποτελεί βασικό εφόδιο για όλα τα παιδιά, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, ώστε ν’ αντιμετωπίζουν και να φροντίζουν ατυχήματα που 
μπορούν να συμβούν στο σχολικό τους περιβάλλον. 

Επιπλέον, η βιωματική άσκηση που ακολούθησε βοήθησε τα παιδιά να εμπεδώσουν το 
θεωρητικό μέρος των μαθημάτων, συμμετέχοντας με ιδιαίτερη διάθεση στην εφαρμογή 
σεναρίων των πρώτων βοηθειών.  

 
 

  



- Στις 3 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Γυμναστήριο «Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος» η 7η αγωνιστική της ομάδας Εθνικού Βόλεϊ έναντι της ομάδας του 
Φοίνικα Σύρου. 

Παρούσα στον αγώνα ήταν η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής 
Ε.Ε.Σ., με σκοπό την παροχή πρώτων βοηθειών στο κοινό που παρακολουθούσε την  
αθλητική συνάντηση. 
 
- Στις 4 Δεκεμβρίου 2016 διοργανώθηκαν τα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου 
της Αλεξανδρούπολης. 

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο φωταγωγημένο χριστουγεννιάτικο χώρο για να 
συμμετέχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης και για να 
επισκεφτεί τα περίπτερα των σχολικών και πολιτιστικών συλλόγων. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια, face painting και άλλες δραστηριότητες 
που θα ψυχαγωγούν μικρά και μεγάλα παιδιά έως τις 3 Ιανουαρίου 2017. 

  

Ο Ερυθρός Σταυρός έδωσε το παρόν με την Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης, έπειτα από 
αίτημα του Αντιδημάρχου, με σκοπό την παροχή πρώτων βοηθειών και την 
αντιμετώπιση ατυχημάτων. 
 
- Στις 14 Δεκεμβρίου 2016 διοργανώθηκε στο κλειστό Γυμναστήριο «Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος» η 9η αγωνιστική του Εθνικού Βόλεϊ έναντι της ομάδας της 
Παναχαϊκής. 

Η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης βρέθηκε στο χώρο του γηπέδου για την παροχή 
πρώτων βοηθειών στο κοινό, χειροκροτώντας παράλληλα το νικητήριο αποτέλεσμα του 
αγώνα. 
 
- Στις 15 Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε τρεις 
ομάδες, η οποία είχε ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου. 

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών για τη χορήγηση Ευρωπαϊκής 
Πιστοποίησης συμμετείχαν 33 ενδιαφερόμενοι, εκ των οποίων οι 24 ήταν φοιτητές 
Ιατρικής. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σχολαστικά σε όλη την ύλη των μαθημάτων, από το 
θεωρητικό έως το βιωματικό μέρος αυτών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των 
νοσηλευτριών του τμήματος, Αλεξάνδρας Μπαμπούλη και Ειρήνης Παπάζογλου. 
 



 
 

- Στις 21 Δεκεμβρίου 2016 το Περιφερειακό Τμήμα διένειμε τα δέματά του, ενόψει των 
εορτών των Χριστουγέννων, σε 80 περίπου οικογένειες της πόλης και της ευρύτερης 
περιοχής.  

Οι δικαιούχοι επελέγησαν με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν ελέγχου. 

Τα δέματα αποτελούνταν από τις δωρεές προϊόντων των τοπικών εταιρειών και 
επιχειρήσεων καθώς και των super market, που απέδειξαν έμπρακτα την υποστήριξή 
τους στο κοινωνικό έργο του Ερυθρού Σταυρού αλλά και την ουσιαστική βοήθειά τους 
στον πάσχοντα συνάνθρωπο. 

 

Κάθε χρόνο, διαπιστώνουμε τη διάθεση και τη θέληση των τοπικών και μεγάλων 
επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν την κρίση με ανθρωπιά και αλληλεγγύη... 

Αυτό αποτελεί για μας μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας! 

Ευχαριστούμε όλους, όσους συνέβαλαν στη δημιουργία των δεμάτων, τόσο τους 
χορηγούς μας όσο και τους εθελοντές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν αυτή μας την 
προσπάθεια. 

 Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά με υγεία και ευτυχία! 

 

 



 
 
 

 
 

Τέλος, στις 23 Δεκεμβρίου 2016 η Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης παραβρέθηκε στο 
Κλειστό Γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» για την 11η αγωνιστική του 
Εθνικού Βόλεϊ έναντι της ομάδας της Ορεστιάδας. 

Το θετικό αποτέλεσμα πανηγυρίστηκε από τους οπαδούς μας, ενώ ταυτόχρονα έδωσε 
και το μήνυμα της λήξης των αγώνων για τη φετινή χρονιά δίνοντας ραντεβού για το νέο 
έτος και την 13η αγωνιστική στις 14 Ιανουαρίου 2017. 


