
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Λιμνοσ, 20 Μαρτίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Λήμνου 

Συμμετοχή ςτην άςκηςη επιχειρηςιακήσ ετοιμότητασ Γενικοφ Νοςοκομείου - Κζντρου 

Υγείασ Λήμνου 

Φςτερα από ζγκριςθ του Προζδρου Ε.Ε.Σ., Dr. Αντωνίου Αυγερινοφ, το Περιφερειακό Τμιμα 

Ε.Ε.Σ. Λιμνου - Αγίου Ευςτρατίου, ςυμμετείχε ςτθν, μεγάλθσ κλίμακασ, άςκθςθ 

επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ που οργάνωςε ο Διοικθτισ του Νοςοκομείου Λιμνου, κ. Τρ. 

Κανταράσ, με ςυντονιςτι το ΚΕΠΥ. 

Ο Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Λιμνου-Αγίου Ευςτρατίου, κ. Δθμιτριοσ 

Αχιλαδζλλθσ, μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, με τουσ δόκιμουσ εκελοντζσ του Τομζα 

Υγείασ, ςυμμετείχαν ςτθν άςκθςθ ωσ παρατθρθτζσ, με δφο ομάδεσ εκελοντϊν ζτοιμεσ, θ 

πρϊτθ ςτθν ψυχολογικι υποςτιριξθ των εχόντων ανάγκθ και θ δεφτερθ ομάδα ςε 

ετοιμότθτα να επζμβει όπου κλθκεί για βοικεια και υποςτιριξθ, ςφμφωνα με το ςενάριο. 

Το ςενάριο προζβλεπε μεγάλθσ κλίμακασ ςειςμό, ςτθ καλάςςια περιοχι βόρεια τθσ 

Λιμνου, που προκάλεςε μικροηθμιζσ ςτα κτίρια και μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ του 

νοςοκομείου με πρόκλθςθ πυρκαγιάσ ςτο λεβθτοςτάςιο και μαγειρεία με εγκλωβιςμό 2 

ατόμων.  Οι εκελοντζσ που ςυμμετείχαν ζκλεψαν τισ εντυπϊςεισ. 

Ομιλία για την εικόνα ςϊματοσ ςτο 1ο Ημερήςιο ΕΠΑΛ Μφρινασ Λήμνου 

Τθν Πζμπτθ 23 Φεβρουαρίου 2023, φςτερα από ζγκριςθ του Προζδρου Ε.Ε.Σ., Dr. Αντωνίου 

Αυγερινοφ, πραγματοποιικθκε ομιλία για τθν ενθμζρωςθ των μακθτϊν-τριϊν τθσ 2ασ 

Λυκείου του 1ου Ημεριςιου ΕΠΑΛ Μφρινασ Λιμνου με κζμα: «Εικόνα ςϊματοσ».  



Η ειςθγιτρια, κα Βότςθ Ειρινθ Χρυςοβαλάντου, Διαιτολόγοσ – Διατροφολόγοσ M.Sc, PhDc 

και μζλοσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, ςυνοδευόμενθ από τον Πρόεδρο του 

Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Λιμνου – Αγίου Ευςτρατίου, κ. Δθμιτριο Αχιλαδζλλθ, 

μίλθςε για το πωσ επθρεάηει θ εικόνα ςϊματοσ τθ διατροφι και τον τρόπο ηωισ μασ και 

πωσ θ ειςβολι των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτθν κακθμερινότθτά μασ δθμιοφργθςε 

παγκόςμια πρότυπα ομορφιάσ για το ιδανικό ςϊμα τα οποία όμωσ είναι αςυνεπι, διαρκϊσ 

μεταβαλλόμενα και μθ ρεαλιςτικά για τθν πλειονότθτα των ανκρϊπων. Οι μακθτζσ ζδειξαν 

ενδιαφζρον και ςυμμετείχαν ζνκερμα ςτα παιχνίδια που πραγματοποιικθκαν τθν ϊρα τθσ 

διάλεξθσ, αλλά και εκφράηοντασ διάφορεσ ερωτιςεισ - απορίεσ.  

Επίςκεψη ςτο Βρεφονηπιακό Σταθμό Φρουράσ Λήμνου και ενημζρωςη για την πυραμίδα 

τησ μεςογειακήσ διατροφήσ 

Τθν Τρίτθ 7 Μαρτίου 2023, φςτερα από ζγκριςθ του Προζδρου Ε.Ε.Σ., Dr. Αντωνίου 

Αυγερινοφ, πραγματοποιικθκε επίςκεψθ ςτο Βρεφονθπιακό Στακμό Φρουράσ Λιμνου 

88ΣΔΙ Πλατζοσ, για ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν πυραμίδα τθσ μεςογειακισ διατροφισ.  

Η ειςθγιτρια, κα Βότςθ Ειρινθ Χρυςοβαλάντου, Διαιτολόγοσ – Διατροφολόγοσ M.Sc, PhDc 

και μζλοσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, ςυνοδευόμενθ από τον Πρόεδρο του 

Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Λιμνου – Αγίου Ευςτρατίου, κ. Δθμιτριο Αχιλαδζλλθ, 

διάβαςε ςτα παιδιά το διατροφικό παραμφκι που ζγραψε θ ίδια «Μία φορά και ζναν 

γαλατζνιο καιρό», τουσ μίλθςε για τθν πυραμίδα τθσ μεςογειακισ διατροφισ και τζλοσ 

καταςκεφαςαν τθ δικι τουσ πυραμίδα, κολλϊντασ τρόφιμα πάνω τθσ. 

*** 


