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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δραστηριοποίηση Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας" 
 
 Ο Τομέας Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λαμίας συμμετείχε στις 

εξής δράσεις: 

 Βράβευση Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής (12-10-
2016) 

 Εθελοντική αιμοδοσία συλλόγου Διβριωτών (23-10-2016) 
 Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 

 
Αναλυτικά οι δράσεις: 

 Βράβευση  Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής 

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων 
πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα "Αμφικτυονίες και Αμφικτυονικό πνεύμα. Επιρροή 
στον πολιτικό βίο των Ελλήνων", με ομιλητές τους κ.κ. Δημ. Γκίκα, Διδάκτορα Πολιτικής 
Φιλοσοφίας & Φιλοσοφίας της Τέχνης και Νικ. Ηλιόπουλο, Εκπαιδευτικό Α'/θμιας Εκπ/σης 
με ΜΔΕ στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης. 
Το κλείσιμο της εκδήλωσης αφιερώθηκε στους συμπολίτες μας εθελοντές, που με τη 
βοήθειά τους και την εθελοντική προσφορά τους πραγματοποιήθηκε άψογα ο 1ος 
Αμφικτυονικός Αγώνας Δρόμου των 10 χιλιομέτρων προς τιμή του Ευθύμιου 
Χριστόπουλου.  
Ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ μέσα σε κλίμα συγκίνησης, 
τιμώντας το Πνεύμα ανιδιοτελούς προσφοράς και εθελοντισμού τίμησε με αναμνηστικό 
δίπλωμα και μετάλλιο τιμής όλους τους εθελοντές που βοήθησαν στη διεκπεραίωση του 
αγώνα. Ανάμεσα στους βραβευθέντες φορείς ήταν και ο Ερυθρός Σταυρός Λαμίας, με την  
Ομάδα Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής για την ουσιαστική βοήθειά  τους 
στην υγειονομική κάλυψη των αθλητών. 
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 Εθελοντική αιμοδοσία συλλόγου Διβριωτών  
Ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Διβριωτών πραγματοποίησε Εθελοντική 
Αιμοδοσία, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, στο Πνευματικό του Κέντρο στη Λαμία. 
Υπηρετώντας το πνεύμα αλληλεγγύης, προσφοράς και αγάπης για τη ζωή και τον 
συνάνθρωπο πολλοί συντοπίτες αλλά και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού έσπευσαν να 
προσφέρουν λίγο από τον χρόνο τους για να προσφέρουν εθελοντικά αίμα. Η Ομάδα 
Υγειονομικής Κάλυψης του Τομέα Νοσηλευτικής συμμετείχε στην εκδήλωση μέσω της 
παροχής πρώτων βοηθειών και πληροφοριών, αλλά και συνεργαζόμενη στενά με το 
κλιμάκιο της Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Νοσοκομείου Λαμίας, το οποίο είχε αναλάβει τη 
διαδικασία. Η ανάγκη για αίμα είναι πάντα μεγάλη και η προσέλευση των αιμοδοτών 
αναγκαία για τη βοήθεια των συνανθρώπων μας. 
 

 
 

 Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 
Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λαμίας συμμετείχε στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε  στο 
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο του «ΟΧΙ». 

       
 


