
 

Σέρρες, 7 Ιουλίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δραστηριότητες Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών 

  ΈΈξξοοδδοοςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ττοουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΑΑ..ΜΜ..ΕΕ..ΑΑ..  ΣΣεερρρρώώνν  σσττηηνν  αακκρρόόπποολληη  ττηηςς  ππόόλληηςς  ττωωνν  ΣΣεερρρρώώνν  

((CCiittyyζζεενν))  

Εν όψει του καλοκαιριού, οι Εθελόντριες Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος 

Σερρών, πιστές στο ραντεβού με τα παιδιά που διαβιούν στο Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών, πέρασαν 

ένα ευχάριστο απόγευμα μαζί τους στην ακρόπολη των Σερρών, σε ένα από τα ωραιότερα 

σημεία της πόλης, όπου και τους πρόσφεραν -με δικά τους έξοδα- το βραδινό τους γεύμα. 

Εκεί οι Εθελόντριες, μαζί με περίπου 25 αγόρια και κορίτσια του Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α., είχαν την 

ευκαιρία να απολαύσουν τη θέα, να συζητήσουν μαζί τους για την ιστορία του κάστρου της 

πόλης, αλλά και να δώσουν εκ νέου ραντεβού για την επόμενη συνάντησή τους, μετά από 

πρόσκλησή των παιδιών, στον δικό τους πια χώρο, στο δικό τους ΣΠΙΤΙ, όπως λένε και τα 

ίδια, καθώς εδώ και λίγο καιρό ξεκίνησαν να διαμένουν σε ιδιόκτητους ξενώνες 

ημιαυτόνομης διαβίωσης στην πόλη των Σερρών.  

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έξοδος για τα άτομα του Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α  Σερρών 

είναι κάτι που το περιμένουν με ανυπομονησία, ιδιαίτερα στις μέρες της οικονομικής 

κρίσης, καθώς δεν τους δίνεται συχνά η δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν με παρόμοιο τρόπο 

και για τον λόγο αυτό οι Εθελόντριες Νοσηλευτικής γίνονται αποδέκτες των θερμών 

ευχαριστιών τόσο της  Διευθύντριας όσο και του προσωπικού.  

 

   ΥΥγγεειιοοννοομμιικκήή  κκάάλλυυψψηη  ααππόό  ττοο    ΤΤμμήήμμαα  ΣΣααμμααρρεειιττώώνν,,  ΔΔιιαασσωωσσττώώνν  &&  ΝΝααυυααγγοο σσωωσσττώώνν   ττοο υυ   
ΕΕ ..ΕΕ ..ΣΣ ..   ΣΣεερρρρώώνν     

Το Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών Σερρών ανέλαβε, κατόπιν πρόσκλησης του Λυκείου Ελληνίδων Σερρών, την 
υγειονομική κάλυψη της μουσικοχορευτικής παράστασης «Ενός βιολιού θύμησες…».  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20:30΄, στο Θερινό Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ι. Σερρών 
(Κεντρικής Μακεδονίας), με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση 
του Λυκείου Ελληνίδων Σερρών και ήταν βασισμένη στο βιβλίο της Νάνσυ Τουμπακάρη 
«Ένα βιολί διηγείται». Σε αυτή συμμετείχαν επίσης τα Λύκεια των Ελληνίδων Λήμνου και 
Χαλκίδας.  



Την εκδήλωση κάλυψαν έξι Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Σώματος Εθελοντών 
Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Σερρών και δύο εθελοντές Σαμαρείτες του 
Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Θεσσαλονίκης, οι οποίοι 
δέχθηκαν τις ευχαριστίες των διοργανωτών για την παρουσία τους και τη συνδρομή τους 
στην ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης. Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η Πρόεδρος του 
Τμήματος Ερυθρού Σταυρού Σερρών κ. Θεοδωρίδου Μαρία. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Σερρών είναι νεοσύστατο 
στην πόλη των Σερρών και η ανωτέρω εκδήλωση ήταν η πρώτη στην οποία συμμετείχε 
παρέχοντας υγειονομική κάλυψη. Ιδιαίτερη συγκίνηση στους Εθελοντές Σαμαρείτες των 
Σερρών προκάλεσε το γεγονός ότι η ημερομηνία αυτή- δηλαδή η 24η Ιουνίου- ταυτίζεται με 
την επέτειο της Μάχης του Σολφερίνο, η οποία έλαβε χώρα την 24 Ιουνίου 1859, μία 
ημερομηνία ορόσημο καθώς η ιδέα της ίδρυσης του Ερυθρού Σταυρού γεννήθηκε στο 
πεδίο της μάχης αυτής, στην καρδιά ενός ανθρώπου χωρίς κανένα τίτλο, κανένα βαθμό, 
κανένα υψηλό αξίωμα, ενός οραματιστή, του Ερρίκου Ντυνάν.    

 

  ΕΕοορρτταασσμμόόςς  110044ηηςς  εεππεεττεείίοουυ  ττηηςς  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηηςς  ττηηςς  ππόόλληηςς  ττωωνν  ΣΣεερρρρώώνν  

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Σερρών συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 
104ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης των Σερρών, την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017. 

Στις 10:00΄π.μ., η πρόεδρος του Τμήματος, μαζί με  αντιπροσωπεία Εθελοντών, 
παρακολούθησαν την επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. 
Θεολόγος, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μετάβαση και επιμνημόσυνη δέηση στον 
Ανδριάντα του Εμμανουήλ Παππά, στην Πλατεία Ελευθερίας. Ακολούθως, στις 11:00΄π.μ., 
οι Εθελοντές του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών άνοιξαν μαζί με τους απογόνους των 
Μακεδονομάχων την παρέλαση καταχειροκροτούμενοι από τους Σερραίους, τις Σερραίες, 
αλλά και τους επισήμους που παρακολούθησαν την παρέλαση.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή του Τμήματος υπήρξε 
ξεχωριστή καθώς είναι η πρώτη φορά που εκτός από τους Εθελοντές Νοσηλευτικής 
συμμετείχαν και Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του νεοσύστατου Τμήματος Ε.Ε.Σ.  
Σερρών, οι οποίοι απέσπασαν παρατεταμένο χειροκρότημα και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
όσων παρακολούθησαν την παρέλαση. 

   


