
 

 

 

Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Εκδήλωση για τον εορτασμό της 8ης Μαΐου, Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού 
Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 

Θεσσαλονίκης" 

 

Την Τρίτη 15 Μαϊου 2018, από τις 18.00 έως και τις 22.00, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
για τον εορτασμό της «8ης Μαΐου, Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου» από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη γιορτή, 
φόρος τιμής στον εθελοντισμό, έλαβε χώρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά 
από τον Λευκό Πύργο, με τη συμμετοχή των ανθρώπων του Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, 
εθελοντών, επικεφαλής και εργαζομένων.  

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά επιδείξεις βασικών Πρώτων 
Βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης από το Σώμα Σαμαρειτών, να 
συμμετάσχει ενεργά κάνοντας πρακτική στα προπλάσματα ΚΑΡΠΑ, αλλά και να 
ενημερωθεί τόσο για την ιστορία του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου όσο και για τις επιμέρους δράσεις των Σωμάτων του Τμήματός μας.  

Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης ενημέρωναν κατ΄ ιδίαν το κοινό και διένεμαν ειδικά 
επεξεργασμένο επικοινωνιακό υλικό, ενώ υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή και 
παρακολούθηση εθελοντικών προγραμμάτων και μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών του 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης.  

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε και από τις τρεις εθελοντικές ομάδες της Κοινωνικής Υπηρεσίας, 
με δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και προβολή οπτικοακουστικού υλικού. 



Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση στηρίζοντάς τη με κάθε τρόπο. 
Χαρακτηριστική υπήρξε η παρουσία του 16χρονου Βαλεντίνου, που ανέλαβε την ηχητική 
κάλυψή της με δικό του εξοπλισμό.  

Ουσιαστική ήταν και η συμμετοχή των Community Volunteers του Πολυδύναμου Κέντρου 
Προσφύγων Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, που ενημέρωναν το ξενόγλωσσο κοινό για τα 
προγράμματα του Κέντρου, παρουσία της Υπεύθυνης κ. Κατερίνας Κουκούτση. 

 

Την εκδήλωση προλόγισε η κ. Αικατερίνη Παλιούρα, ενεργή εθελόντρια της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας επί σειρά ετών, που έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας Δ.Σ. του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Θεσσαλονίκης. Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Ευγενία Τριανταφυλλίδου 
έκανε σύντομη παρουσίαση του έργου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με μια ιστορική 
αναδρομή από το χθες στο σήμερα, καθώς και της Υπηρεσίας «Νοσηλεία στο Σπίτι», της 
οποίας προΐσταται η κ. Μαρία Παρασκελίδου. Σύντομη αναφορά στα προγράμματα της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας έγινε από τον Προϊστάμενο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, κ. Σωτήρη 
Μουρουδέλη, ενώ ο Αρχηγός του Σώματος Σαμαρειτών κ. Ευάγγελος Στρατής παρουσίασε 
με τη σειρά του τις δράσεις και τη σύγχρονη πορεία του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. 

Με την παρουσία τους τίμησαν τη γιορτή μας η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσσαλονίκης  κ. 

Βούλα Πατουλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης κ. Δημήτριος  

Χατζηβρέττας, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιος 

Καπνοπώλης, ενώ παρόντες ήταν ο κ. Δημήτριος Μπούτλης, Μέλος του Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ., ο 

Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Δέντσορας και μέλη του Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Θεσσαλονίκης. 

Ο Ε.Ε.Σ. εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους δωρητές και τους χορηγούς, που 
στηρίζουν τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του, προς τους εθελοντές του και τους 
απλούς πολίτες, που όλα αυτά τα χρόνια στέκονται αρωγοί στο ανθρωπιστικό του έργο, 
και προς το κοινό που παραβρέθηκε στην εκδήλωση πλαισιώνοντάς την με τόσο ένθερμο 
ενδιαφέρον.  

 


