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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πάτρα | Υγειονομική κάλυψη εκδήλωσης του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας 

 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 

Τμήματος Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου 

Όραμα Ελπίδας, κάλυψε υγειονομικά εκδήλωση που διεξήγαγε στο Πνευματικό Κέντρο του 

Δήμου Λευκαδίων στη Λευκάδα. 

Σκοπός της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 12 και 13 

Νοεμβρίου 2016, ήταν η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη μεταμόσχευση μυελού των 

οστών και η προσέλκυση νέων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, ώστε να διευρυνθεί η 

σχετική βάση δεδομένων. 

Για τα παραπάνω ζητήματα μίλησαν ο Παιδίατρος – Αιματολόγος, Διευθυντής Μονάδος 

Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» κ. 

Στέλιος Γραφάκος, η πρώην ασθενής και γραμματέας του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας κα 

Ευθυμία Βλάμη, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικού Τομέα του Δήμου Λευκάδας κ. 

Αθανάσιος Περδικάρης. 

Σημειώνεται ότι Εθελοντές του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Πατρών καταχωρήθηκαν στη βάση 

δεδομένων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, δίνοντας δείγμα κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών &  Ναυαγοσωστών Πατρών ευχαριστεί θερμά 

τη Διοίκηση του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας για την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία εκτίμηση. 

Δηλώνει παράλληλα πως θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα το σπουδαίο έργο του 

Συλλόγου, βοηθώντας με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο. Επίσης, το Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών Πατρών αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως την Πρόεδρο 

του Περιφερειακού Τμήματος Λευκάδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κα Χρυσούλα 

Καββαδά για τις διευκολύνσεις και την υποστήριξη που παρείχε στους Εθελοντές 

Σαμαρείτες που συμμετείχαν στην κάλυψη της ανωτέρω εκδήλωσης. 

 

 



 

Πάτρα | Συμμετοχή σε άσκηση στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ Ηρακλής 

 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 

Τμήματος Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατόπιν αιτήματος της βιομηχανίας 

παραγωγής τσιμέντου και μέλους του ομίλου Lafarge "ΑΓΕΤ Ηρακλής", συμμετείχε με δύο 

Εκπαιδευτές σε άσκηση ετοιμότητας που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην 

Πάτρα, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016. 

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε την εκδήλωση πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της 

εταιρίας, από την οποία προέκυπτε σοβαρός τραυματισμός εργαζομένου, με τους 

συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέτρα για τον έλεγχο της πυρκαγιάς, τον απεγκλωβισμό του 

τραυματία, την παροχή Α' Βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά του στο Νοσοκομείο. 

Εκ μέρους του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Πατρών, 

συμμετείχαν στην άσκηση η Αρχηγός του, Διασώστρια - Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών κα 

Ανδριάνα Φιλοπούλου και ο Διασώστης - Εκπαιδευτής κ. Βασίλειος Κουτρουμάνης, οι 

οποίοι είχαν ρόλο αξιολογητών. 

Ως αξιολογητές συμμετείχαν επίσης εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος ο Διοικητής 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας Πύραρχος κ. Νικόλαος Ρουμελιώτης, καθώς και ο 

Πυραγός κ. Μάνθος Κυρίτσης. 

Μετά το πέρας της επιτυχημένης άσκησης και της αξιολόγησης που ακολούθησε, 

εξετάστηκαν οι προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ της εταιρίας και 

του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών. 

Σημειώνεται πως η άσκηση διεξήχθη υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Προστασίας 

Προσωπικού και Εγκαταστάσεων της Lafarge κ. Κωνσταντίνου Μπουραντάνη. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Πατρών ευχαριστεί θερμά 

τη διοίκηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής για την πρόσκληση συμμετοχής στην άσκηση, η οποία 

αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του κύρους και της αξιοπιστίας του. 


