
 

Σέρρες, 21 Ιουνίου 2018 

ΔΕΛΤΙA ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ : "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών" 

Συμμετοχή Εθελοντών στο Eco Festival 

 

Για μία ακόμη χρονιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 8ο ECO FESTIVAL του Δήμου 

Σερρών στο Κεντρικό Πάρκο της πόλης, από τις 22 έως τις 24 Μαΐου 2018, στο οποίο 

συμμετείχαν Εθελοντές Νοσηλευτικής και Εθελοντές Σαμαρείτες του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών. 

Πάνω από 1.500 μαθητές επισκέφθηκαν το ECO FESTIVAL συμμετέχοντας σε διάφορες 

δράσεις που πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.  Ταυτόχρονα οι Εθελοντές 

του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών βρισκόταν σε ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια 

του φεστιβάλ με σκοπό να προσφέρουν τις Πρώτες Βοήθειες, όπου υπήρχε ανάγκη, ενώ 

παράλληλα ενημέρωναν τους μαθητές και τον κόσμο που επισκέπτονταν το ειδικά 

διαμορφωμένο περίπτερο που είχε στη διάθεσή του το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Σερρών, σχετικά με τις 

Πρώτες Βοήθειες, το περιεχόμενο ενός φαρμακείου κ.α. Παράλληλα ενημέρωναν τους 

επισκέπτες για τη λειτουργία και τις δράσεις του Τμήματος Ε.Ε.Σ. στις Σέρρες, αλλά και 

γενικότερα σε όλη την  επικράτεια.     

Στήριξη Τμήματος από τα Σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος  

Με μεγάλη χαρά οι Εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών αποδέχτηκαν την 

πρόταση που έγινε από τους Διευθυντές των δύο καταστημάτων ΑΒ Βασιλόπουλος, που 

εδρεύουν στις Σέρρες, να στηρίξουν κατά την εβδομάδα εθελοντισμού που διοργανώνεται 

κάθε χρόνο ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος το 

Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Σερρών. Για το σκοπό αυτό εργαζόμενοι των Σούπερ-Μάρκετ ΑΒ 

Βασιλόπουλος συγκεντρώθηκαν μαζί με εθελοντές του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών, την Κυριακή 

27 Μαΐου 2018 και παρέλαβαν περίπου 20 μεγάλα κιβώτια με είδη πρώτης ανάγκης με τα 

οποία πρόκειται να στηρίξουν οικογένειες και μοναχικά άτομα που αντιμετωπίζουν 



δυσκολίες στη διαβίωσή τους τόσο στην πόλη, όσο και στην περιφέρεια του Ν. Σερρών κατά 

το προσεχές χρονικό διάστημα. 

Κατά τη συνάντηση αυτή επικράτησε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα και από τις δύο πλευρές 

(προηγήθηκε φιλικός αγώνας μπάσκετ και μία μικρή γιορτή με κεράσματα και ζωντανή 

μουσική που διοργάνωσαν οι εθελοντές του Τμήματος προκειμένου να τους ευχαριστήσουν), 

ενώ η Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών κ. Μαρία Θεοδωρίδου ευχαρίστησε θερμά τους 

Διευθυντές και φυσικά τους εργαζόμενους των δύο καταστημάτων για την πρωτοβουλία 

τους, η οποία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, "καταδεικνύει την ευαισθησία που τους 

διακρίνει ως ανθρώπους". Τέλος, επεσήμανε ότι όλοι οι Εθελοντές του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Σερρών μέσα από αυτή τη δράση εισέπραξαν κουράγιο και δύναμη ώστε να συνεχίσουν με 

κάθε τρόπο να αγωνίζονται προκειμένου να ανακουφίζουν συνανθρώπους τους που έχουν 

ανάγκη.   

 

 

 

 

 

 


