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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δραστηριότητες Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών για τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2016 

                                      ΑΑγγιιαασσμμόόςς  γγιιαα  ττηη  ννέέαα  ΕΕρρυυθθρροοσσττααυυρριικκήή  ππεερρίίοοδδοο  

 

Η έναρξη της νέας Ερυθροσταυρικής περιόδου εορτάστηκε με τον καθιερωμένο αγιασμό,  

τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Σερρών, με τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορείας των 

Εθελοντών Νοσηλευτικής και πλήθους εθελοντών. Στη συνέχεια -όπως κάθε χρόνο- οι 

εθελοντές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες του Τμήματος (στο Νοσοκομείο Σερρών, την Κωστοπούλειο Στέγη, το 

Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών), που περιλαμβάνουν και την υγειονομική κάλυψη σε 

προγραμματισμένους αθλητικούς αγώνες.   

ΥΥγγεειιοοννοομμιικκήή  κκάάλλυυψψηη  δδρρόόμμοουυ  ααννττοοχχήήςς  ΣΣΙΙΡΡΡΡΙΙΣΣ  CCHHAALLLLEENNGGEE  2233  KKmm  

  

Για  τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες ο ημιμαραθώνιος δρόμος 

αντοχής ΣΙΡΡΙΣ CHALLENGE 23 Km. Η εκκίνηση δόθηκε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016 από 



την πλατεία Κρονίου και οι αθλητές που συμμετείχαν κλήθηκαν να διανύσουν μία αρκετά 

απαιτητική διαδρομή 23χλμ. Στην προσπάθειά τους αυτή -όπως και τις προηγούμενες 

χρονιές- την υγειονομική κάλυψη ανέλαβαν οι εθελοντές Νοσηλευτικής του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών. Στον ημιμαραθώνιο συμμετείχαν πάνω από 100 άτομα, τόσο από 

το νομό Σερρών όσο και από γειτονικούς νομούς (Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Δράμας). Τη φετινή 

χρονιά διοργανώθηκε και ο δρόμος 5 Km ΣΙΡΡΙΣ VOLTA RUN, στον οποίο συμμετείχαν πάνω 

από 180 άτομα όλων των ηλικιών, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.    

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΕΕ..ΕΕ..ΣΣ..  ΣΣεερρρρώώνν  σσττοονν  ΞΞεεννώώνναα  ΦΦιιλλοοξξεεννίίααςς  ΑΑσσυυννόόδδεευυττωωνν  

ΠΠααιιδδιιώώνν  ««ΣΣυυννύύππααρρξξηη»»  

 

Εθελοντές του Τμήματος του Ε.Ε.Σ. Σερρών επισκέφθηκαν τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 

τον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών «Συνύπαρξη», που λειτουργεί στο χώρο του 

Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών. Κατά την επίσκεψή τους αυτή, οι Εθελοντές Νοσηλευτικής του 

Τμήματος Σερρών προσέφεραν στα ανήλικα παιδιά πρόσφυγες είδη προσωπικής υγιεινής 

και ιματισμό. 

ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηη  ΔΔοοξξοολλοογγίίαα  κκααιι  ττηηνν  ΠΠααρρέέλλαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππέέττεειιοο  ττοουυ  ««ΟΟΧΧΙΙ»»  

 

Το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Σερρών τίμησε την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ» συμμετέχοντας στις 

εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 1940. Αντιπροσωπεία Εθελοντών 

παρακολούθησε τη Δοξολογία που πραγματοποιήθηκε στο Ι. Μητροπολιτικό Ναό των 

Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ενώ στη συνέχεια έλαβε μέρος στην καθιερωμένη παρέλαση.   


