
 

Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 13 Μαρτίου 2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Εξαιρετικά επιτυχημένη Διημερίδα από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αγ. 

Νικολάου 

 
Πηγή: fonien@gr 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Διημερίδα εκπαιδευτικού και κοινωνικού 

χαρακτήρα, που διοργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Εθελοντές του 

Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αγ. Νικολάου, το Σάββατο 

και την Κυριακή 10-11 Μαρτίου 2018, στις εγκαταστάσεις των ΤΕΙ, στην περιοχή 

Λακώνια.  

Στη διημερίδα συμμετείχε εκ μέρους της νέας Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού ο Πρόεδρος Ε.Ε.Σ. και πρέσβης ε.τ. κ. Αλέξης Αλεξανδρής, καθώς και η Γ΄ 

Αντιπρόεδρος κ. Χριστίνα Χαρατσάρη-Βαληνάκη, οι οποίοι πραγματοποίησαν 

διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη. Από τα κεντρικά του Ε.Ε.Σ. συμμετείχαν επίσης η 

Τομεάρχης Νοσηλευτικής κ. Βούλα Φελέκη, η Τομεάρχης Σαμαρειτών Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών κ. Μαρίνα Σταμάτη, η Διευθύντρια Νεότητας κ. Μαρία 

Καστελλάνου και ο Προϊστάμενος Εκπαίδευσης Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ε.Ε.Σ. κ. Παναγιώτης Δραγάτης. Παρών στη διημερίδα ήταν ακόμη ο κ. Ιωάννης 

Χαραλαμπάκης, μέλος του Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ., ενώ σε αυτήν εκπροσωπήθηκε στο ανώτατο 

δυνατό επίπεδο το σύνολο των Περιφερειακών Τμημάτων του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού Κρήτης: Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Κισσάμου, Ιεράπετρας, Μοιρών και 

Σητείας.  

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αγ. Νικολάου εξασφάλισε από 

την πρώτη στιγμή την ενεργό στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου, των ΤΕΙ 

Κρήτης (Τμήμα Αγ. Νικολάου), όπως επίσης και του ΙΕΚ Αγ. Νικολάου. Το γεγονός 

αυτό αντανακλά τη γενικότερη εκτίμηση που χαίρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

στη μεγαλόνησο, αφού ιστορικά το Σωματείο βρισκόταν, βρίσκεται και παραμένει 

στην πρώτη γραμμή κάθε ανθρωπιστικής, φιλανθρωπικής και εθελοντικής δράσης.  



Τις εργασίες της διημερίδας άνοιξαν απευθύνοντας χαιρετισμό ο Πρόεδρος του 

Τμήματος Αγ. Νικολάου κ. Άρης Πάγκαλος, η Τομεάρχης Σαμαρειτών, ο 

Προϊστάμενος Εκπαίδευσης Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, ανώτατα στελέχη της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) και του 

Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), εκπρόσωποι του ελληνικού 

κοινοβουλίου, της Εκκλησίας, της Περιφέρειας, της Δημοτικής Αρχής και του 

Αστυνομικού Σώματος.  

Το πρόγραμμα της Διημερίδας περιελάμβανε δύο κεντρικά πάνελ, με θέματα τις 

κοινωνικές δομές της χώρας μας και τη μεταναστευτική κρίση. Στο πρώτο 

παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων οι δράσεις του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. 

για την υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, οι τακτικές αντιμετώπισης 

των πολλαπλών διακρίσεων και καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας, καθώς και 

οι σύγχρονες προκλήσεις αναφορικά με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην 

τοπική αυτοδιοίκηση. Στο Προεδρείο του συγκεκριμένου τραπεζιού συμμετείχε ο 

Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου κ. Ζαχαρίας Αμανάκης, η 

Τομεάρχης Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών κ. Σταμάτη, καθώς και η 

Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής κ. Θεανώ Βρέντζου, ενώ ακολούθησαν 

ενδιαφέρουσες ομιλίες από τη Συντονίστρια του Περιφερειακού Τμήματος Αγ. 

Νικολάου κ. Άννα Μετζογιαννάκη, τον Προϊστάμενο Εκπαίδευσης Εθελοντών 

Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. κ. Δραγάτη και την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 

Κοινωνικής Εργασίας (Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης) κ. 

Παπαδάκη Μαρία.  

Το προεδρείο του δεύτερου πάνελ με θέμα "Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Κρίση" 

αποτέλεσαν ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αλέξης Αλεξανδρής, η 

Τομεάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. κ. Ζέφη Θανάσουλα και ο Ομότιμος 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Εμμανουήλ Χελιδόνης. Μέσα από τις 

εμπεριστατωμένες εισηγήσεις του εκπροσώπου του ΔΟΜ, του Υποδιοικητή της 7ης 

ΥΠΕ, του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας Λασιθίου 

και του Προϊσταμένου Εκπαίδευσης Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. 

αναδείχθηκαν σοβαροί προβληματισμοί, σκέψεις και προτάσεις αναφορικά με τη 

συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη διαχείριση των σύγχρονων 

μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα, την υγειονομική κάλυψη των μεταναστών σε 

επίπεδο υγειονομικής Περιφέρειας και την ετοιμότητα των δομών του Νομού 

Λασιθίου για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προκλήσεων ανάλογης κλίμακας.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι η διημερίδα συμπεριέλαβε και ξεχωριστό πάνελ 

Νεότητας, που είχε ως βασικό σκοπό την ανάδειξη των προβληματισμών των νέων 

παιδιών, μελών της μεγάλης Ερυθροσταυρικής οικογένειας, στη σύγχρονη κοινωνία. 

Το προεδρείο του, και πιο συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου 

κ.κ. Γεράσιμος, η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Κρήτης κ. Πελαγία Πετράκη, καθώς 

και η Αντιδήμαρχος Αγ. Νικολάου κ. Δέσπω Ι. Καρνιαδάκη, αναφέρθηκαν με 

ιδιαίτερα θερμά λόγια στη δυναμική παρουσία των νέων ανθρώπων σε κάθε δράση 

του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αγ. Νικολάου, που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις 

ανάγκες του.  

Στο πλαίσιο της διημερίδας διοργανώθηκε επίσης η Παγκρήτια Εκπαίδευση των 

Τμημάτων και Σωμάτων του Ε.Ε.Σ., που περιελάμβανε την εξοικείωση των νέων με 



το πεδίο των Πρώτων Βοηθειών, σεμινάριο ενίσχυσης γνώσεων στον Τομέα 

Κοινωνικής Πρόνοιας και εκπαιδευτικές δράσεις Σαμαρειτών Διασωστών, όπως 

απεγκλωβισμός από τροχαίο με τη χρήση φορείου, επίδειξη και πρακτική 

διασωστικού εξοπλισμού, κ.ά. Η εκπαίδευση συνεχίστηκε και την Κυριακή με 

επιπλέον δράσεις που αφορούσαν σε άσκηση ανεύρεσης αγνοουμένου επί χάρτου, 

αλλά και με τη διαδραστική εκπαίδευση του Τμήματος Νεότητας του Τμήματος Αγ. 

Νικολάου.  

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κ. Αλεξανδρής 

πραγματοποίησε την κεντρική του ομιλία με τίτλο "Επιστροφή στην κανονικότητα 

και διεξαγωγή αρχαιρεσιών: το μεγάλο διακύβευμα του Ε.Ε.Σ.". Ο κ. Αλεξανδρής 

εστίασε ιδιαίτερα στην κοπιώδη προσπάθεια που κατέβαλε η νέα Διοίκηση του 

Ε.Ε.Σ. προκειμένου να αποσοβήσει τον κίνδυνο αποπομπής του Ε.Ε.Σ. από τους 

κόλπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς 

Ημισελήνου. Αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής ενέργειας ήταν να εξασφαλιστεί 

τετράμηνη περίοδο χάριτος (έως τις αρχές Ιουνίου 2018) για τη διενέργεια 

αρχαιρεσιών και την ανάδειξη αιρετής Διοίκησης, "ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η 

κανονικότητα και η δημοκρατική τάξη εντός του ιστορικού Οργανισμού". Ο 

Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., μεταφέροντας "ένα μήνυμα ελπίδας και αγωνιστικότητας", 

διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει "έναν σκληρό αγώνα, τους επόμενους μήνες, για να 

αποκατασταθεί το κύρος και η αίγλη του Ε.Ε.Σ., τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο 

και στο εξωτερικό".  

Η Διημερίδα κορυφώθηκε με την Τελετή Υπόσχεσης των 50 νέων Εθελοντών 

Νοσηλευτικής, Πρόνοιας, Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών και 

Νεότητας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αγίου Νικολάου. Οι στιγμές ήταν 

ιδιαιτέρως συγκινητικές, ιδίως στην αντιφώνηση των Εθελοντών, όχι μόνο για τους 

ίδιους αλλά και για όλους τους συμμετέχοντες απ' όλη την Κρήτη.  

Σημαντική στιγμή της τελετής αποτέλεσε η απονομή τιμητικών πλακετών σε 

εξέχοντες χορηγούς του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Αγ. Νικολάου, και ειδικότερα στην 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (για την ασφάλιση της κυκλοφορίας του 

ασθενοφόρου του Τμήματος και του πληρώματος αυτού), στον κ. Γεώργιο Αρετάκη 

από το Γραφείο Τουρισμού Plora Travel (για τη χορηγία 9θέσεου λεωφορείου), 

καθώς και στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) για την 

παραχώρηση του κτιρίου όπου στεγάζεται το Τμήμα. Τέλος, τιμητική διάκριση 

επιδόθηκε στον κ. Δημήτριο Φραγκιαδάκη, Σαμαρείτη  - Εκπαιδευτή του Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου, για τη συνολικότερη συμβολή του στο εκπαιδευτικό κομμάτι.  

*** 

 


