
 

 

 
 

 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Καστοριά, 5 Νοεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Δράσεις μηνός Οκτωβρίου από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καστοριάς 

Σεμινάριο Πρώτων βοηθειών στους Διαιτητές-Παράγοντες της Ε.Π.Σ. Καστοριάς 

Τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, παρουσία πλήθους διαιτητών ποδοσφαίρου και παραγόντων της Ε.Π.Σ. 

Καστοριάς, διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καστοριάς, στην αίθουσα της 

Αντιπεριφέρειας Καστοριάς, σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από την Εκπαιδεύτρια-Νοσηλεύτρια, κα 

Βούρδα Ελισάβετ. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη περίπτωση της πτώσης της γλώσσας, κατά τη διάρκεια 

ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και ποιους χειρισμούς θα πρέπει να κάνουμε καθώς επίσης αναλύθηκε το 

θέμα της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και μετά το πέρας του 

σεμιναρίου έγιναν πολλές ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους. 

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας 

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών της Καστοριάς στο κάλεσμα, του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Καστοριάς, για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης προς του πλημμυροπαθείς κατοίκους της 

Καρδίτσας, που βίωσαν πραγματικά δύσκολες καταστάσεις. Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα μακράς 

διαρκείας, γάλατα εβαπορέ, ζυμαρικά, όσπρια, έλαια, κονσέρβες και είδη ρουχισμού, τα οποία αφού 

συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Τμήματος, στάλθηκαν, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια 

Καστοριάς, στο Δήμο της Καρδίτσας για να δοθούν στους πλημμυροπαθείς. 

Εθελοντική Αιμοδοσία 

Πολύ μεγάλη επιτυχία σημείωσε, για ακόμη μια φορά, η Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργάνωσε ο 

Ερυθρός Σταυρός Καστοριάς, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, στην αίθουσα διδασκαλίας του 

Τμήματος, παρουσία του Προέδρου, της Νοσηλεύτριας, του πληρώματος του ασθενοφόρου και 

εθελοντών Σαμαρειτών. Συνολικά, προσήλθαν 28 εθελοντές-πολίτες, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα 

υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπει ο ΕΟΔΥ, συμβάλλοντας από τη μεριά τους στη μεγάλη 

προσπάθεια που γίνεται για τη συλλογή μονάδων αίματος με αφορμή τις αυξημένες ανάγκες αίματος 

από όλα τα Νοσοκομεία της χώρας λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνει ο τόπος μας. 

Οι αιμοδοσίες και οι δράσεις μας θα συνεχιστούν δυναμικά με τον Ερυθρό Σταυρό να δείχνει για άλλη 

μια φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και να βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται την 

ανάγκη και τη συμπαράστασή του. 

*** 


