Παρουσίαση
Βιβλίου:
“Δασοπροστασία,
Κατασκηνώσεις,
Πυρασφάλεια
(ΕΦΚ4)”
ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΑΝ ΣΕΡΡΩΝ
Σήμερα 20.7.2022 ο ΣΕΑΝ Σερρών είχε την ευκαιρία να
παρουσιάσει στα ΜΜΕ το νέο βιβλίο του με τίτλο :
«Δασοπροστασία, Κατασκηνώσεις, Πυρασφάλεια ΕΦΚ4» που έρχεται
να αναπληρώσει ένα κενό στην Ελληνική βιβλιογραφία με
πρωτότυπες Ασκήσεις και διαδικασία εκκένωσης σε Φυσικές
Καταστροφές, Πίνακες ενεργειών και εφοδίων, Ασκήσεις,
Βιωματικές Δραστηριότητες και παιχνίδια για παιδιά και
Εφήβους, ευκολονόητες Α΄ Βοήθειες για τις κυριότερες απειλές
υγείας σε έκτακτες περιστάσεις ή στην φύση, Τηλεπικοινωνίες
Εκτάκτων αναγκών και άλλα πολλά.
Ο πρόεδρος του ΣΕΑΝ Σερρών Βασίλειος Κατιρτζόγλου αναφερόμενος
εισαγωγικά στο εκδοθέν πόνημα τόνισε ότι ο Σύνδεσμός Εφέδρων
Αξιωματικών Σερρών ο οποίος είναι ΝΠΔΔ είναι ο πρώτος και
μόνος έως σήμερα ΣΕΑΝ που έχει συγκροτήσει εθελοντική ομάδα
πολιτικής προστασίας και είναι ενταγμένος στο μητρώο φορέων
πολιτικής προστασίας του Δήμου Σερρών. Επεσήμανε της άριστη
συνεργασία με τον Δήμο Σερρών και την Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών συμμετέχοντας ενεργά και υποβάλλοντας εποικοδομητικές
προτάσεις. Για την μελέτη που παρουσιάστηκε τόνισε ότι
αποβλέπει στην πρόληψη και εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού
που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες ικανοί να συμβάλουν
στον περιορισμό των τραγικών συνεπειών μιας φυσικής
καταστροφής.
Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες: στους γονείς,
στους Εθελοντές και στα Στελέχη Υπηρεσιών που επιτελούν το
έργο της Δασοπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας, στα Στελέχη
Κατασκηνώσεων και υπαίθριων δραστηριοτήτων, Διασώστες,

Εκπαιδευτικούς, κλπ που ευαισθητοποιούνται στα ζητήματα αυτά,
Για το βιβλίο αυτό χρειάστηκαν 3 χρόνια συγγραφής και
εργάστηκε μια ομάδα άνω των 20 Επιστημόνων και ειδικών στα
ζητήματα αυτά με συντονιστή έργου το μέλος του Συνδέσμου μας
ΕφΑΝΘΛΓΟ (ΦΠΖ) Ευστρατιάδη Χ. Ιωάννη, Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω
και Εκπ/κό Πολιτικών Επιστημών, που ειδικεύεται στο Δίκαιο
Εκτάκτων Αναγκών και Τηλεπικοινωνιών, καθώς και στην
αντιμετώπισή τους.
Σημειώνουμε ότι προηγήθηκε το έτος 2019 η έκδοση του βιβλίου
μας: «Σύστημα Πολιτικής Προστασίας Οικογενειών και Πολυμελών
Ομάδων πληθυσμού (ΣΥΠΠΟ) ΕΦΚ1 »
Τα βιβλία αυτά διατίθενται στο γραφείο του ΣΕΑΝ Σερρών.
Όσοι επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να φυλλομετρήσουν
ηλεκτρονικά, τα βιβλία αυτά στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΝ Σερρών :
seanserron.gr
Ευχαριστούμε την Συγγραφική Ομάδα, τα Τοπικά ΜΜΕ, καθώς και
όσους συνέβαλαν με την σημερινή παρουσία τους:
τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών κο
Δημήτριο Μερετούδη,
την Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σερρών κα
Αναγνωστίδου Αικατερίνη,
τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών κ.
Αργυρίου Κωνσταντίνο ΕφΑΞΚΟ του ΣΕΑΝ Σερρών,
τον κο Τσακαλίδη Χρήστο, Χειρούργο Ουρολόγο, ΕφΛΧΓΟ (ΥΓ)
Προϊστάμενο Ιατρικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας ΣΕΑΝ
Σερρών
τον συνεργάτη της εκδόσεως κο Λέτσα Ξενοφώντα, Διασώστη
του ΕΚΑΒ , Πρόεδρο ΕΟΔΥΑ Λάρισσας, για την αμέριστη
βοήθειά του και την συγχαρητήρια επιστολή που μας
έστειλε σήμερα.
τον συνεργάτη της εκδόσεως κο Αναστάσιο Στεφανάκη,
Πρόεδρο του Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDSAVELIVES για
την πολυσχιδή υποστήριξή του και την σημερινή τηλεφωνική
του παρέμβαση .
και τους συνεργάτες -εκπαιδευτές μας ΑΞΚΟΥΣ του ΠΣ της

ΠΥ Σερρών κ.κ. Δημάκη Παναγιώτη και Ελευθεριάδη Παντελή,
που ενώ προσκλήθηκαν σήμερα, δεν είναι μαζί μας λόγω
εκτάκτων υπηρεσιακών υποχρεώσεων εξ΄ αιτίας της χθεσινής
μεγάλης πυρκαγιάς της Πεντέλης.
Η θερμή συμμετοχή όλων αυτών των αγαπητών συνεργατών μας
επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την αρραγή και άψογη συνεργασία
των Φορέων της Πολιτικής Προστασίας με τον ΣΕΑΝ Σερρών που
προσπαθεί να δραστηριοποιείται και να βελτιώνεται διαρκώς για
το καλό του τόπου μας και των συνανθρώπων μας.
ΣΕΑΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

