
 
 
 

 
 

Θεσσαλονίκη, 7 Μαΐου 2019 

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 Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, από τις 10:00 έως και τις 22:00, θα 

πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τον εορτασμό της «8ης Μαΐου, 

Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου» από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης.  

Η γιορτή αυτή, φόρος τιμής στον εθελοντισμό, θα λάβει χώρα 

στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά από τον Λευκό Πύργο, 

με τη συμμετοχή των εθελοντών και των εργαζομένων του 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα 

θα έχει ως εξής: 

 10:00 - 20:00: Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να 

παρακολουθεί ζωντανά, ανά μία ώρα, επιδείξεις βασικών 

Πρώτων Βοηθειών, για την αντιμετώπιση ρινορραγιών, αφαίρεση ξένου σώματος αλλά και 

καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, από τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Επιπρόσθετα, θα μπορεί να συμμετέχει ενεργά, κάνοντας πρακτική σε προπλάσματα, αλλά και 

να ενημερώνεται για την ιστορία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και 

για τις δράσεις των Σωμάτων του Τμήματός μας. Οι εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιούν ενημέρωση διαθέτοντας ενημερωτικό υλικό για τα 

Εθελοντικά Σώματα, καθώς και για τα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών, που οργανώνονται από το 

Τμήμα Θεσσαλονίκης.  

 18:00 - 20:00: Θα γίνονται επιδείξεις ακινητοποίησης πολυτραυματία.  

 18:00 - 20:00: Παράλληλα, η εκδήλωση θα πλαισιωθεί και από τις ομάδες της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας του Τμήματος, με δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, εφήβους και 

ΑΜΕΑ, που θα ζωγραφίσουν για τον Ερυθρό σταυρό και θα παίξουν με τους παρευρισκομένους.  

 10:00 - 18:00: Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να 

περιηγηθεί στο παρελθόν, με την έκθεση φωτογραφίας και 

κειμηλίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που θα ανοίξει τις 

πόρτες της στο κοινό την ημέρα της 8ης Μαΐου. Η έκθεση θα 

δέχεται σχολεία, φορείς και πολίτες μέχρι την 17η Μαΐου, 

μεταξύ των ωρών 10:00 - 14:00.  

 20:00 - 22:00: Στο Λευκό Πύργο θα προβληθεί το έμβλημα 

του Ερυθρού Σταυρού και οι εθελοντές με τους 

παρευρισκομένους θα πιαστούν απ' τα χέρια για να 

αγκαλιάσουν το μνημείο, σε ένδειξη αλληλεγγύης, ενότητας και 

προσφοράς, για έναν κοινό σκοπό, την ανακούφιση του 

ανθρώπινου πόνου. 

Σας περιμένουμε όλους εκεί! 


