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ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Υγειονομική κάλυψη αγώνων από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας» 

 

 

 Raches4Life: Τρέχουμε και περπατάμε για τον Καρκίνο! 

Την Κυριακή 11 Ιουνίου  2017 το πρωί, στην παραλία Ραχών, πραγματοποιήθηκε αγώνας δρόμου - 

περιπάτου 5 χιλιομέτρων, με σκοπό τη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού για την έγκαιρη διάγνωση του 

καρκίνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. 

Οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μην ήταν οι ιδανικότερες όμως ο κόσμος για μια ακόμη φορά 

έστειλε ένα μεγάλο μήνυμα εθελοντισμού από τις Ράχες. Η πρωτοβουλία της διοργάνωσης για το 

Raches4Life ήταν της εθελοντικής ομάδας Wheeling2help και στηρίχθηκε από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Στυλίδας. 

Εθελοντές Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας ανταποκρίθηκαν άμεσα 

στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης με τη συμμετοχή τους στον αγώνα και 

την υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης. 
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• Τουρνουά Street Handball 

Την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 το πρωί (10:00 - 13:00), διεξήχθη με επιτυχία  τουρνουά Street 

Handball στο χώρο της Π.Ε.Λ στη Λαμία. Το Τουρνουά διοργάνωσε η Ομοσπονδία 

Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος “Ο.Χ.Ε.” και αφορούσε παιδιά Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξης Δημοτικού, καθώς και 

παιδιά Α’ Γυμνασίου. Νοσηλεύτρια και Εθελοντές Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος 

Λαμίας κάλυψαν υγειονομικά τους αγώνες. 
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 Αεροσφαίριση (Airsoft) – “Project LAZARUS” 

Ο Σύλλογος Αεροσφαίρισης Φθιώτιδας (Σ.Α.Φ.) διεξήγαγε Πανελλήνιο παιχνίδι Αεροσφαίρισης 

(Airsoft) στα Καμμένα Βούρλα (περιοχή ΕΟΤ) την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017. Σκοπός του Σ.Α.Φ. είναι 

η συμβολή στην ανάπτυξη, προβολή και διάδοση της αεροσφαίρισης. Είναι ένα σύγχρονο παιχνίδι 

με αεροβόλα πλαστικών σφαιριδίων τo οποίο απαιτεί κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Μετά 

από πρόσκληση του συλλόγου για την υγειονομική κάλυψη της δραστηριότητας, παραβρέθηκαν  

Εθελοντές από το Περιφερειακό Τμήμα Λαμίας. 
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