
                                        
Σέρρες, 6 Ιουνίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών" 

ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  ΕΕθθεελλοοννττώώνν  ττοουυ  ΣΣώώμμααττοοςς  ΣΣααμμααρρεειιττώώνν  ΔΔιιαασσωωσσττώώνν  ττοουυ  ΕΕ..ΕΕ..ΣΣ..  σσττιιςς  ΣΣέέρρρρεεςς  

Συνεχίζεται η εκπαίδευση των 
Εθελοντών του Σώματος Σαμαρειτών 
Διασωστών & Ναυαγοσωστών του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Σερρών που πραγματοποιείται για 
πρώτη φορά στις Σέρρες, στην 
αίθουσα διδασκαλίας-εκδηλώσεων 
του Τμήματος, από τον Αρχηγό των 
Σαμαρειτών του Τμήματος 
Θεσσαλονίκης κ. Ευάγγελο Στρατή. Το 
αμέσως επόμενο διάστημα θα 
ακολουθήσει η πρακτική άσκηση των 
Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών 
του Τμήματος στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.  

ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοο  EECCOO  FFEESSTTIIVVAALL  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΣΣεερρρρώώνν  

Για μία ακόμη χρονιά το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Σερρών συμμετείχε με δικό του 
περίπτερο στο 6ο Eco festival, ένα φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Σερρών με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2017, 
στο θεατράκι της πόλης των Σερρών. Το χώρο του φεστιβάλ επισκέφθηκαν πολλοί 
μαθητές σχολείων (Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης), καθώς και πολίτες που ήθελαν να 

ενημερωθούν σχετικά με τους φορείς 
και τα θέματα που προβάλλονται στη 
συγκεκριμένη διοργάνωση. Όσον 
αφορά τον Ε.Ε.Σ., οι ενδιαφερόμενοι 
ενημερώθηκαν για τις δράσεις του 
Οργανισμού, αλλά και σε θέματα 
Πρώτων Βοηθειών (εξοπλισμός 
φαρμακείου, επίδειξη Πρώτων 
Βοηθειών, κλπ), ενώ οι εθελοντές του 
Τμήματος Σερρών ήταν έτοιμοι να 
παράσχουν τις Πρώτες Βοήθειες 
στους επισκέπτες, σε περίπτωση 
ανάγκης.  

 

 

 



ΕΕοορρτταασσμμόόςς  ΠΠααγγκκόόσσμμιιααςς  ΗΗμμέέρρααςς  ΕΕρρυυθθρροούύ  ΣΣττααυυρροούύ  &&  ΕΕρρυυθθρράάςς  ΗΗμμιισσεελλήήννοουυ  

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία από 
το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Σερρών η εκδήλωση 
για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην 
αίθουσα του ξενοδοχείου Elpida Resort, στην 
κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων, την Τετάρτη 31 
Μαΐου 2017. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Περιφερειακός Σύμβουλος της 
Π.Ε. Σερρών κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, η 
Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού 
Νοσοκομείου Σερρών, ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Σερρών, πολλοί Πρόεδροι και 
εκπρόσωποι Συλλόγων της πόλης, πλήθος κόσμου, 
καθώς επίσης πολλές Εθελόντριες και Εθελοντές του Τμήματος. Στη λιτή αυτή 
γιορτή κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γ. Γραμματέας του Περιφερειακού Τμήματος 
Σερρών κ. Ευστράτιος Γεωργιάδης, ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε στα αίτια που 
οδήγησαν τον Ερρίκο Ντυνάν στην ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού ενώ στη συνέχεια 
έκανε εκτενή αναφορά στο σημερινό πολυδιάστατο έργο του Ερυθρού Σταυρού, σε 
σχεδόν 190 χώρες. Ταυτόχρονα προβάλλονταν από γιγαντοοθόνη στιγμιότυπα από 
τις δράσεις του Ε.Ε.Σ. και του Τμήματος Σερρών. Επίσης ιδιαίτερη μνεία έγινε και 
στην ανταπόκριση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην προσφυγική-
μεταμαστευτική κρίση ενώ στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης τιμήθηκε για τα 
25χρόνια προσφοράς του στο Τμήμα ο απερχόμενος πρόεδρος του Τμήματος κ. 
Φώτιος Καχπάνης.  
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