
         
 
 
 
 
 

Κέρκυρα, 7 Σεπτεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κέρκυρας για το μήνα Αύγουστο 

 Εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κέρκυρας, κατόπιν συνεννοήσεως με το 

Δημοτικό Γηροκομείο, συνόδεψαν τους ηλικιωμένους σε εκδρομές που 

πραγματοποιήθηκαν σε παραλιακά μέρη του νησιού, στο πλαίσιο ψυχολογικής 

ενίσχυσης και συναισθηματικής αποφόρτισης των ατόμων της τρίτης ηλικίας.  

 Σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, το Περιφερειακό Τμήμα 

πραγματοποίησε τέσσερις αιμοδοσίες, προκειμένου να ενισχυθεί η Τράπεζα Αίματος 

που διαθέτει αλλά και να συνδράμει στην αυξημένη ζήτηση αίματος που καταγράφεται 

στο νησί, κυρίως κατά την τουριστική περίοδο. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο 

κάλεσμα της αιμοδοσίας, γεγονός που οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο στην ομόφωνη 

απόφασή του για δωρεά 100 μονάδων αίματος στο Τμήμα της Μεσογειακής Αναιμίας 

που τη συγκεκριμένη περίοδο αντιμετώπιζε μεγάλες ελλείψεις. 

  Σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού Κέρκυρας, από την αρχή της 

αντιπυρικής περιόδου, το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κέρκυρας με εκπαιδευμένους εθελοντές από την 

πυροσβεστική, πραγματοποίησε δύο πυροφυλάξεις σε σημεία παρατήρησης. 

 Τιμητικό άγημα εθελοντών των Σωμάτων Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας 

παρέστησαν σε δύο λιτανείες, μετά από σχετικό αίτημα των ιερέων των Ενοριών. 

 Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική, πραγματοποιήθηκε 

πολυήμερη συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων για την ανακούφιση των πληγέντων, 

σε κεντρικά σημεία της πόλης, σε συνεργασία με τον Δήμο Κέρκυρας. Τα είδη που 

συγκεντρώθηκαν από την αθρόα προσφορά των συμπολιτών μας θα μεταφερθούν στην 

κεντρική αποθήκη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 



 Εθελόντριες Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κέρκυρας κάλυψαν 

υγειονομικά το τετραήμερο συνέδριο SimUnesco, που πραγματοποιήθηκε στο νησί από 

το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υπό την αιγίδα της Unescο και με τη συμμετοχή 350 συνέδρων. 

 Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος 

υποδέχτηκαν τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Σ κ. Νικόλαο 

Οικονομόπουλο, ο οποίος συνοδευόταν από Μέλη του Κ.Δ.Σ., τον Τομεάρχη Σαμαρειτών 

κ. Ι. Μακρή και τον Δ/ντη του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης κ. Μ. 

Πρώιμο, στο πλαίσιο της περιοδείας του σε Τμήματα της Ελλάδας. Η περιοδεία αυτή 

συνέπεσε χρονικά με την ευτυχή, για το Τμήμα της Κέρκυρας, παράδοση του κτιρίου της 

Τράπεζας της Ελλάδος προς χρήση από το Τμήμα, τη σύμβαση της οποίας υπέγραψε ο 

ίδιος ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. 

 


