
 
Άργος, 5 Ιανουαρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Δράσεις Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Άργους για το μήνα Δεκέμβριο 2016 

 Ολοκλήρωση μαθημάτων για την απόκτηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Α' 
Βοηθειών 

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα για την απόκτηση Ευρωπαϊκού 
Διπλώματος Α' Βοηθειών. Τριάντα τέσσερις (34) συμπολίτες μας εμπιστεύτηκαν τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για να εκπαιδευτούν, παρακολουθώντας θεωρητικά και πρακτικά 
μαθήματα και αποκτώντας κατόπιν εξετάσεων το Ευρωπαϊκό δίπλωμα Α' Βοηθειών. 

 

 1ος Δρόμος Μικράς Ασίας 

Στις  10 Δεκεμβρίου, στις 10:00μ.μ., ξεκίνησε ο 1ος Δρόμος Μικράς Ασίας 104,5 χλμ με τη 
συμμετοχή 100 αθλητών που έτρεξαν όλη τη νύχτα, κατά μήκος της παλαιάς Εθνικής Οδού, 
με τελικό προορισμό την πόλη των Μεγαρέων. 

Το  Τοπικό  Τμήμα Ε.Ε.Σ. Άργους, με τους Εθελοντές Νοσηλευτικής και την εκπαιδεύτρια, 
συμμετείχε στη διοργάνωση με δύο (2) υγειονομικούς σταθμούς, στην πλατεία Κατριλιώτη 
στη Νέα Κίο και στην κεντρική πλατεία του Άργους. 

Με σεβασμό και τιμή οι Εθελοντές μας συμμετείχαν στην Τελετή Αφής της φλόγας και στη 
λαμπαδηδρομία. 

 

 "Δέματα Αγάπης" 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016, το Τοπικό Τμήμα Ε.Ε.Σ Άργους μοίρασε 80 "Δέματα Αγάπης", τα 
οποία με πολλή αγάπη και φροντίδα συνέλεξαν, δεματοποίησαν και διένειμαν σε 
ευάλωτους συμπολίτες μας οι Εθελοντές Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Τμήματος.  

Συνολικά, μοιράστηκαν διατροφικά είδη (λ.χ. λάδι, νωπό κοτόπουλο) καθώς και είδη 
ατομικής υγιεινής και καθαριότητας. 



Επιχειρηματίες της πόλης προσέφεραν 80 κιλά ψωμί και κουτιά με χριστουγεννιάτικα 
γλυκίσματα. Επίσης, διανεμήθηκαν παιδικά ενδύματα και παιχνίδια στους μικρούς φίλους 
μας. 

 

 Επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ειδικού  Επαγγελματικού Κέντρου 
Κατάρτισης Αργολίδας 

Προπαραμονή  Χριστουγέννων, κλιμάκιο Εθελοντών  Νοσηλευτικής του Τοπικού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Άργους, συνοδευόμενο από εκπαιδεύτρια, επισκέφθηκε και παρακολούθησε τη 
χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών του Ειδικού  Επαγγελματικού Κέντρου Κατάρτισης 
Αργολίδας. 

Οι Εθελοντές αντάλλαξαν ευχές και συμβολικά δώρα ενώ δέχθηκαν απλόχερα τις θερμές 
αγκαλιές και τα χαμόγελα των παιδιών. 

 

 Συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων - 
Παραρτήματος Άργους  

Την προπαραμονή Χριστουγέννων, το Λύκειο Ελληνίδων Άργους πραγματοποίησε την 
εκδήλωση "Χριστουγεννιάτικο Αναλόγιο", ένα αναλόγιο διανθισμένο με βυζαντινούς 
ύμνους, σε ένα ξεχωριστό πάντρεμα με παραδοσιακά κάλαντα από κάθε γωνιά της 
πατρίδας μας και επίκαιρα χριστουγεννιάτικα κείμενα. 

Κλιμάκιο Εθελοντών Νοσηλευτικής, μαζί με την Εκπαιδεύτρια του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Άργους κ. 
Μαρία Σταματοπούλου, συμμετείχαν στην εκδήλωση συγκεντρώνοντας τρόφιμα μακράς 
διαρκείας που προσέφεραν οι συμπολίτες μας αντί εισιτηρίου. 

 

 
 
 
 


