
 

 

 
 

Ρόδος, 22 Ιανουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας στην αίθουσα της (πρώην) Β’ 
ΔΥΠΕ από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ρόδου 

 
 

Στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου (πρώην) Β' ΔΥΠΕ πραγματοποιήθηκε με κάθε 
επισημότητα το Σάββατο 20 Ιανουαρίου η τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ρόδου, παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιου Αυγερινού, ο οποίος ταξίδεψε στο νησί της 
Δωδεκανήσου, προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία του την ετήσια αυτή 
εκδήλωση του Τμήματος.  

Οικοδεσπότες της εκδήλωσης ήταν όπως ήταν φυσικό τα μέλη του Δ.Σ. του 
Περιφερειακού Τμήματος, με την Πρόεδρο κ. Δέσποινα Δελαπόρτα, αλλά και 
εκπρόσωποι όλων των επιμέρους Σωμάτων και Υπηρεσιών του. 

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε και έκοψε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ.κ. 
Κύριλλος. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος 
Κόνσολας, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, η εκπρόσωπος της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαρούλα Γιασιράνη, ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ, 
Υποστράτηγος, κ. Νικόλαος Χιονής, ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου, 
Ανθυποπλοίαρχος, κ. Παντελής Μισσός, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ιατρός, κ. Βαγγέλης Μανδρακός, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι 



και μέλη Εθελοντικών ομάδων και συλλόγων της Ρόδου, φίλοι του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και φυσικά πολυάριθμες Εθελόντριες και Εθελοντές της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών Ρόδου. 

 

Στην εκδήλωση ανακοινώθηκαν τα πρακτικά της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του 
Σώματος Σαμαρειτών Ρόδου για το έτος 2017, ενώ αναλύθηκε ο ορθός τρόπος 
κινητοποίησης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Επίσης, σε μία εξόχως 
συγκινητική στιγμή, βραβεύτηκε εθελόντρια συμπολίτισσά μας, η οποία παρά το 
κινητικό της πρόβλημα δραστηριοποιήθηκε ενεργά στη δράση «Μαζεύω καπάκια-
Μοιράζω χαμόγελα». 

Τέλος, στο περιθώριο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε επίδειξη του πλούσιου 
εξοπλισμού του Τμήματος, που περιελάμβανε: τροχόσπιτο - κινητό κέντρο 
επιχειρήσεων και υγειονομικό σταθμό εκτάκτων αναγκών, ομάδα σχοινοδιάσωσης, 
ποδηλατική ομάδα, τμήμα εκπαίδευσης και εξοπλισμού, κινητή κουζίνα, 
διασωστική λέμβο και διασωστικό όχημα. 

 

Διαβάστε αναλυτικό δημοσίευμα της Ροδιακής, πιέζοντας εδώ. 
Αποκτήστε πρόσβαση σε επιπλέον φωτογραφικό υλικό, πιέζοντας εδώ 

http://www.rodiaki.gr/article/382561/shmantiko-to-ergo-toy-erythroy-stayroy-sthn-rodo
https://www.dropbox.com/sh/x9ygcm6oh4f4p53/AADB6Ped9_bpPocOb6qY1k12a?dl=0

