
 
 

Λάρισα, 23 Μαΐου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Κοινωνικής Υπηρεσίας 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας" 

Στους κύριους τομείς δράσεις του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και του Ε.Ε.Σ. είναι η 
παροχή βοήθειας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Η Κοινωνική Υπηρεσία του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας και οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας 
συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 
ειδικότερα στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη πληγέντων από φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές.  

 

Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας της για την αντιμετώπιση παρόμοιων 
καταστάσεων, η Κοινωνική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. συγκρότησε ομάδα Εθελοντών για 
την άμεση κινητοποίηση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, η οποία 
εκπαιδεύεται συνεχώς, διαθέτει ειδικό εξοπλισμό και βρίσκεται σε διαρκή 
ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας διοργάνωσε στο 
πλαίσιο αυτό, στις 19 Μαΐου 2018, πρακτική εκπαίδευση στην οποία συμμετείχε η 
εθελοντική ομάδα Κινητοποίησης και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, που 
απαρτίζεται από Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Λάρισας.  

Στην άσκηση συμμετείχαν και Εθελοντές του Σώματος Σαμαρειτών Διασωστών, οι 
οποίοι πραγματοποίησαν επιδείξεις στις Πρώτες Βοήθειες και στην 
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για τους Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας. 



Η εκπαίδευση περιλάμβανε το εξής σενάριο: 

A. Ανάπτυξη και Λειτουργία Κέντρου Υποδοχής και Υποστήριξης προσφύγων – ο 
ρόλος του Εθελοντή Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. σε αυτό. 

B. Παροχή Α' Βοηθειών σε πρόσφυγα που έχασε τις αισθήσεις του από ειδικά 
εκπαιδευμένους Εθελοντές (Εθελοντές Σαμαρείτες). 

 

Επίσης, η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας και οι Εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας, μετά από κάλεσμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρέστησαν 
στις επετειακές εκδηλώσεις για τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 9 Μαΐου 2018, στην εκκλησία του Αγίου Αχιλλείου.  

Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό, 
επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης και κατάθεση στεφάνων. 

 

Η ομάδα των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. Λάρισας, που 
δραστηριοποιούνται στο Δημοτικό Γηροκομείο, σε συνεργασία με την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δημοτικού Γηροκομείου, οργάνωσαν και πραγματοποίησαν 
Προσκυνηματική εκδρομή την 10η Μαΐου 2018, στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου 
Μετεώρων και Αγίων Θεοδώρων στη Θεόπετρα Καλαμπάκας. 



Οι ηλικιωμένοι ξεναγήθηκαν από τις μοναχές στους χώρους των μοναστηριών ενώ η 
δωρεάν μετακίνηση των εθελοντών και των ηλικιωμένων έγινε χάρη στη συμβολή 
του Ταξιδιωτικού Γραφείου του κ. Χρήστου Αθανασίου. 

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία και η ομάδα των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, μαζί με 
Εθελοντές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του Σώματος Σαμαρειτών Διασωστών 
του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, συμμετείχαν τέλος, στις 15 Μαΐου 2018, στον 
εορτασμό του Αγ. Αχιλλείου, Πολιούχου της πόλης μας.  

 

Συγκεκριμένα οι Εθελοντές παρακολούθησαν τη Δοξολογία στο Ναό και έπειτα 
συνόδευσαν την εικόνα του Αγίου Αχιλλείου κατά την περιφορά της στην πόλη της 
Λάρισας.  
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