
 

Κέρκυρα, 7 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Κέρκυρας 

Φιλοξενία Προέδρου Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κέρκυρας σε ενημερωτική 
εκπομπή τοπικού τηλεοπτικού καναλιού 

Μετά από πρόσκληση τοπικού καναλιού ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κέρκυρας, 

κ. Χριστόφορος Λάσκαρις παραχώρησε συνέντευξη σε ενημερωτική εκπομπή την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 

όπου μίλησε για το σημαντικό βήμα της πρόσφατης υπερψήφισης του νέου Καταστατικού στη Γενική 

Συνέλευση του Ε.Ε.Σ. της 2ας Δεκεμβρίου ενώ αναφέρθηκε στη πλούσια προγραμματισμένη δράση 

του Περιφερειακού Τμήματος  εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων. 

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού 

Την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού γιόρτασαν οι εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου.  Εθελοντές και των τριών Σωμάτων 

(Νοσηλευτικής, Πρόνοιας και Σαμαρείτες Διασώστες), ενημέρωναν τους πολίτες για το έργο και τις 

δράσεις του Τμήματος, ενώ τους προσκαλούσαν να γίνουν και οι ίδιοι εθελοντές για να μεγαλώσουμε 

την Ερυθροσταυρική μας οικογένεια. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή στον εορτασμό του Πολεμικού Ναυτικού 

Στο πλαίσιο εορτασμού του Πολεμικού Ναυτικού 

και του προστάτη του Αγίου Νικολάου, ο Ναυτικός 

Σταθμός Κέρκυρας  σε συνεργασία με την Ιστορική 

Υπηρεσία Ναυτικού  διοργανώνει έκθεση με τίτλο 

« Μεθ’ Ορμής Ακαθέκτου», που θα διαρκέσει από 

τις 5 έως τις 8 Δεκεμβρίου  2018. 

Μετά από πρόσκληση ο Πρόεδρος κ. Χριστόφορος 

Λάσκαρις, συνοδευόμενος από 3 ένστολους 

εθελοντές, εκπροσώπους των τριών Σωμάτων του 

Ε.Ε.Σ., παραβρέθηκε στα εγκαίνια.  

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά από σχετικό αίτημα, έχει αναλάβει 

και την υγειονομική κάλυψη της έκθεσης καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.  

Υγειονομική κάλυψη εκδήλωσης του Δήμου Κέρκυρας 

Ο Δήμος Κέρκυρας έφερε το φορητό ψηφιακό πλανητάριο Planetarium on the 

Go για 2  ημέρες στην πλατεία San Giacomo του νησιού.  

Πρόκειται για μια ημιμόνιμη φορητή κατασκευή φορητού θόλου 360ο με 

ημισφαιρική οθόνη για ψηφιακές παραστάσεις.  

Μετά από σχετικό αίτημα, οι εθελοντές Νοσηλευτικής και οι Σαμαρείτες του 

Τμήματος ανέλαβαν την υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης καθ' όλη τη 

διάρκεια λειτουργίας της.  

 


