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 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία διήμερο συνεργασίας με τον ΕΟΔΥ , για τη 

διενέργεια γρήγορων τεστ αντιγόνου Covid 19 (rapid test),  Παρασκευή (22/01) και 

Δευτέρα (25/01), στα γραφεία του ΠΤ Κέρκυρας. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν  89 

άτομα , κοινό, εθελοντές, ωφελούμενοι των προγραμμάτων μας , αλλά και 14 ναύτες 

από το Ναυτικό Σταθμό Κέρκυρας.  

 Στο Δημοτικό Γηροκομείο Κέρκυρας βρεθήκαμε την Πέμπτη  

(28/01) και τη Δευτέρα (22/2), με εθελοντές μας προκειμένου να στηρίξουμε 

ψυχολογικά τους ηλικιωμένους ενόψει του εμβολισμού τους για τον Covid-19.  

 Στο Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 

ολοκληρώθηκε διήμερη συνεργασία με τη διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού 

Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και το Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων,  για το 

πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που πραγματοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  και αφορά στην εξυπηρέτηση και καταγραφή  νέων 

δικαιούχων, διανομή χρεωστικής κάρτας, κ.α. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 16  

αιτούντες άσυλο, που διαμένουν στην Κέρκυρα, μέσω του Προγράμματος CTP.  

 Την Παρασκευή (26/02) πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία του Νομού Κέρκυρας, αιμοδοσία εις μνήμην του αξιωματικού Πυροσβέστη 

και Σαμαρείτη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αριστείδη Μουζακίτη.  



 Τη γυναίκα εθελοντή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βράβευσε τη Δευτέρα (8/3) η 

Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, σε μία σεμνή τελετή τιμώντας την προσφορά και το 

έργο της στην Κερκυραϊκή κοινωνία. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε στο όνομα 

όλων των εθελοντριών, η Πρόεδρος του Τμήματος κ. Μαρία Δημουλά, η οποία 

συνοδευόταν από εθελόντριες και των τριών σωμάτων.  

 Συνάντηση με το Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

κ. Αντώνη Σουρβίνο είχε η Πρόεδρος του ΠΤ Κέρκυρας κ. Μαρία Δημουλά, την 

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021. Ο συντονιστής ενημέρωσε την Πρόεδρο για τη 

δημιουργία ενός συντονιστικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας που θα έχει έδρα τη Λευκάδα , για την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, 

και το έργο που αυτό πρόκειται με την ολοκλήρωσή του να επιτελέσει. 

 Την Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021, ξεκίνησε η συνοδεία ηλικιωμένων σε 

εμβολιαστικά κέντρα. Η μεταφορά γίνεται  σε συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας  και 

τη συνδρομή εθελοντών μας.  

 Κατόπιν αιτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, από την Παρασκευή 16 

Μαρτίου 2021 και κάθε μέρα, βρισκόμαστε στο εμβολιαστικό κέντρο, προκειμένου 

να καθοδηγούμε, να βοηθούμε τους πολίτες αλλά και να συνεπικουρούμε στην 

αποφυγή συνωστισμού.  

 Καθημερινή παρουσία μας στο δικαστικό μέγαρο για θερμομέτρηση, με 

περισσότερες από 12.500 θερμομετρήσεις.  

 Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 πραγματοποιήσαμε 19 αιμοδοσίες σε 

συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ενώ καλύψαμε με αίμα 6 

συμπολίτες μας.  

 Μία φορά κάθε εβδομάδα, βρισκόμαστε σε τοπικά σουπερμάρκετ της περιοχής μας 

και συγκεντρώνουμε τρόφιμα για της ανάγκες του Τμήματος 

***  


