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Καρδίτσα, 12 Φεβρουαρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κοπή Πίτας και απολογισμός δράσεων της χρονιάς που πέρασε, του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας 

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, το Περιφερειακό 
Συμβούλιο του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας με αφορμή το 
πρώτο Π.Σ.  της χρονιάς, πραγματοποίησε και την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του. Λόγω των συνθηκών που έχει 
προκαλέσει η έξαρση του στελέχους κορωνοϊού Covid-19, η 
εκδήλωση τελέστηκε βάσει των αυστηρών μέτρων 
προστασίας και περιορισμού συγκεντρώσεως ατόμων, όπως 
ορίζουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Καρδίτσας, κος 
Βασίλειος Γκιζλής, μίλησε για τη δύσκολη χρονιά, που 
δοκίμασε τις δυνάμεις μας σε εθνικό, συλλογικό και 
ατομικό επίπεδο. Παρόλα αυτά όμως, αυτή η χρονιά μας 
έκανε να αξιολογούμε τις προτεραιότητές μας και μας 
έκανε πιο δυνατούς για το μέλλον. Μείναμε ασφαλείς και 
ταυτόχρονα γίναμε αρωγοί της εθνικής προσπάθειας για 
την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Το Περιφερειακό Τμήμα Καρδίτσας του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, κατέβαλε μεγάλη  προσπάθεια να στηρίξει και να ανακουφίσει όσο είναι δυνατόν περισσότερο, 
ηθικά και υλικά, τους πληγέντες της θεομηνίας της 18ης Σεπτεμβρίου.   

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Τμήματος, εκπαίδευσε νέους εθελοντές. Υλοποιήθηκαν πιστοποιημένα 
μαθήματα Πρώτων Βοηθειών καθώς και σεμινάρια BLS/AED (Χρήση εξωτερικού απινιδωτή). 
Πραγματοποιήθηκαν θερμομετρήσεις στο Νοσοκομείο και στα Δικαστήρια της πόλης. Φροντίδα ηλικιωμένων 
κατ’ οίκον καθώς και επισκέψεις σε γηροκομείο της πόλης.  

Ομάδα εθελοντών συμμετείχε στην εργασιοθεραπεία, ψυχαγωγία και στήριξη παιδιών ΑΜΕΑ καθώς και στο 
Νοσοκομείο, με υποδοχή, συνοδεία και υποστήριξη στους ασθενείς εξωτερικών ιατρείων και επισκεπτών.  

Συμμετοχή των εθελοντών στο Κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου. Διανομή συσσιτίων και ιματισμού στους 
πλημμυροπαθείς της πόλης. Πραγματοποιήθηκαν τεστ κορωνοϊού (Covid-19) στους υπαλλήλους και 
εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας, καθώς και  διοργάνωση  δυο Αιμοδοσιών  για τους 
εθελοντές, μέλη, πολίτες, δημότες και μη. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Τμήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους παρείχε ψυχοκοινωνική στήριξη σε 
σύνολο 2259 ατόμων, σε 210 οικογένειες, σε 87 οικογένειες και μοναχικούς με κοινωνική στήριξη μέσω 
τηλεφώνου στις περιόδους της καραντίνας, σε 99 ωφελούμενους, ενημέρωση και παραπομπές σε κοινωνικές 
δομές φροντίδας της κοινότητας, σε 308 πλημμυροπαθείς για στήριξη και ενημέρωση σε βοήθεια λόγω 
έκτακτης ανάγκης. 

Ομάδα εθελοντών βοήθησε στη δεματοποίηση και διανομή υλικής βοήθειας σε ωφελούμενους και 
πλημμυροπαθείς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι εθελοντές συμμετείχαν σε διανομή φαγητού-συσσιτίων, 
στο Παυσίλυπο, σε προσφορά υλικής βοήθειας κατ’ οίκον, καθώς και στις διανομές των δωροεπιταγών σε 
χωριά. Σε εβδομαδιαία βάση οι εθελοντές έως και τον Μάρτιο 2020, δραστηριοποιούνταν σε πλαίσια, όπως 
Στέγη Ανηλίκων Καρδίτσας, Θεοδωρίδειο  Κέντρο Ορίζοντες, ΚΑΠΗ και πρώην ΚΕΠΕΠ. 
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