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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων για το μήνα Απρίλιο" 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 

Τμήματος Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από την Παρασκευή 21 Απριλίου 

έως και την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, συμμετείχε σε πλήθος εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων στην πόλη των Ιωαννίνων, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά την 

ενεργό παρουσία και δράση του. 

Ειδικότερα, από τις 21 έως τις 23 Απριλίου, το Σώμα 

Σαμαρειτών Ιωαννίνων ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη 

του Ειδικού Τουρνουά Βόλεϊ της Α2 κατηγορίας ανδρών, 

στο κλειστό γήπεδο του ΕΑΝΚΙ, το οποίο προσέφερε 

πλούσιο θέαμα στους λάτρεις του αθλήματος στην πόλη 

των Ιωαννίνων. 

Τη Δευτέρα και την Τρίτη 24 & 25 Απριλίου 

αντίστοιχα, ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα 

εκπαίδευσης 17 Εθελοντών Σαμαρειτών 

Διασωστών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Ιωαννίνων, πάνω σε θέματα Δασοπροστασίας 

και Δασοπυρόσβεσης, με την πρακτική 

εξάσκηση στα οχήματα της Υπηρεσίας. Το 

Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων 

ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων Πύραρχο κ. 

Χαβέλα και όλους τους εκπαιδευτές για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία. 

 

Την Τρίτη και την Τετάρτη, 25 & 26 Απριλίου 

αντίστοιχα, έλαβαν χώρα στο Πανηπειρωτικό 

Στάδιο Ιωαννίνων και στο Εθνικό Στάδιο 

Ζωσιμάδες, οι ημιτελικοί και τελικοί των 

Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 

Λυκείων Ελλάδας στις κατηγορίες αγοριών και 

κοριτσιών, με τη συμμετοχή των 8 φιναλίστ από 

όλη τη χώρα και εκατοντάδων εθελοντών 

μαθητών. Το Σώμα Σαμαρειτών Ιωαννίνων ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη των 

αγώνων. 



Την Τετάρτη 26 Απριλίου άνοιξε τις πόρτες του το Κοινοτικό – 

Διαπολιτισμικό Κέντρο «Μικρή Πόλη», το οποίο 

δημιουργήθηκε χάρη στη στενή συνεργασία οργανώσεων και 

τοπικών φορέων και έχει ως σκοπό την υποστήριξη των 

προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων, αλλά και την 

αλληλεπίδραση και την προσέγγιση με την τοπική κοινωνία. 

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές, 

πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για μικρούς και 

μεγάλους, ενώ οι Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες 

παρευρέθησαν προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια. 

Επίσης, την Τετάρτη 26 Απριλίου το Σώμα 

Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών Ιωαννίνων 

ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη της τελικής 

εκδήλωσης – συναυλίας για το φετινό σχολικό 

έτος του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, με την 

συμμετοχή της σπουδαίας ερμηνεύτριας Ελένης 

Τσαλιγοπούλου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. 

Τέλος, οι μαθητές και οι καθηγητές του 11ου 

Γυμνασίου Ιωαννίνων παρακολούθησαν, την 

Τρίτη 25 Απριλίου 2017, παρουσίαση με θέμα 

τις Πρώτες Βοήθειες από τη Νοσηλεύτρια-

Εκπαιδεύτρια του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων Ελένη Γαλανοπούλου. Σε μια 

άκρως κατατοπιστική ενημέρωση οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν χρήσιμες οδηγίες Πρώτων Βοηθειών μέσω βιωματικού χαρακτήρα. Το 

Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πρόκειται να αναλάβει 

κι άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες στον τομέα της ενημέρωσης στις Πρώτες Βοήθειες. 

 

 


