
 

 

Ρόδος, 21 Μαρτίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις της Νεοσύστατης Υπηρεσίας Νεότητας του Περιφερειακού Τμήματος  
Ε.Ε.Σ. Ρόδου 

Φιλοξενία παιδιών από το Ιράκ και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης 

Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, στο Γενικό Περιφερειακό 

Νοσοκομείο Ρόδου, φιλοξενήθηκαν παιδιά από το Ιράκ, τα 

οποία χρειάστηκαν γάλα, τρόφιμα και πάνες. Το Τμήμα Ε.Ε.Σ. 

Ρόδου κάλυψε αυτές τις 

ανάγκες, ενώ τους δώρισε 

με πολλή αγάπη παιχνίδια 

ώστε η διαμονή τους στον 

χώρο να γίνει πιο 

ευχάριστη. Την ίδια ημέρα, στον ποδηλατικό όμιλο 

"Ροδίλιο", πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους 

μικρούς αθλητές για τη νεοσύστατη Υπηρεσία Νεότητας 

του Τμήματος. 

Ενημέρωση στους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σγουρού για την νέα 
Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ρόδου 

Την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019, στο 1ο Δημοτικό 

σχολείο Σγουρού, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σε 

μαθητές για τη νέα Υπηρεσία Νεότητας που θα 

λειτουργεί εντός του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Ρόδου και το δυναμικό ρόλο που αναμένεται να 

διαδραματίσει στην τοπική κοινωνία, ενώ μοιράστηκαν 

αιτήσεις στους μικρούς μας φίλους προκειμένου να 

ενταχθούν ενεργά ως εθελοντές σε αυτή. Τα παιδιά 

έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα. 

Παρουσίαση των δυο νεοσύστατων Υπηρεσιών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Ρόδου στο τηλεοπτικό κανάλι «Θάρρι» 

Την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019, η Πρόεδρος της 

Υπηρεσίας Νεότητας του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Ρόδου, κα Κυριακή Ποντίκα, μαζί με την υπεύθυνη 

της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, κα Κατερίνα 

Ρώσου, ήταν καλεσμένες στον τοπικό Τηλεοπτικό 

Σταθμό "Θάρρι" όπου ενημέρωσαν το κοινό για τις δύο 

νέες Υπηρεσίες που λειτουργούν  στο νησί. 



Πραγματοποίηση πρώτης συνάντησης των νέων εθελοντών της Νεότητας Ε.Ε.Σ. 
Ρόδου και των γονέων τους με τα μέλη του τοπικού Δ.Σ. 

Το Σάββατο, 16 Μαρτίου, στο χώρο του Β΄ ΔΥΠΕ Ρόδου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη  

συνάντηση των νέων εθελοντών της νεοσύστατης Υπηρεσίας Νεότητας του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Ρόδου και των γονέων τους με τα μέλη του τοπικού Διοικητικού Συμβουλίου.  

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ρόδου, κα Δέσποινα Δελαπόρτα, τους 

καλωσόρισε με εγκάρδιες ευχές για δύναμη και επιτυχία σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Ακόμη, 

έγινε αναφορά στην μακρόχρονη ιστορία της Νεότητας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και 

παρουσιάστηκε το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί στις επόμενες συναντήσεις. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από τους γονείς. Ο ενθουσιασμός τους και η 

όρεξή τους για ενεργή συμμετοχή στο έργο μας ήταν συγκινητική.   


