
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ρόδοσ, 24 Μαρτίου 2023 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Σμήματοσ Ε.Ε.. Ρόδου, μηνόσ Φεβρουαρίου 

Γεμάτοσ από προςφορά και αγάπθ προσ τον ςυνάνκρωπο, ιταν ο Φεβρουάριοσ για τουσ 

εκελοντζσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ρόδου. Δράςεισ 

με κετικό αντίκτυπο ςτθν κοινωνία τθσ Ρόδου. 

Οι εκελόντριεσ του Σομζα Τγείασ ςυνζχιςαν τισ πολφτιμεσ εβδομαδιαίεσ επιςκζψεισ τουσ 

ςτο Ίδρυμα Αγιοσ Ανδρζασ, βοθκϊντασ ςτθ ςίτιςθ των φιλοξενουμζνων και ςτθ 

δθμιουργικι απαςχόλθςι τουσ. Φρόντιςαν κατ’οικον θλικιωμζνουσ ςυνανκρϊπουσ μασ με 

προβλιματα υγείασ και μετζφεραν παιδιά ωφελοφμενων οικογενειϊν ςτο Κζντρο Τγείασ, 

με ςκοπό το εμβολιαςμό τουσ. Επίςθσ, προζβθςαν ςτθν χορθγία φαρμάκων και 

κλινοςκεπαςμάτων ςτο Γενικό Νοςοκομείο Ρόδου. 

Οι εκελοντζσ του Σομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ, από τθν πλευρά τουσ, ςυνζλεξαν με πολφ 

ςυγκίνθςθ τα τρόφιμα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ, τα οποία προςζφεραν ςχολεία, ιδιϊτεσ 

και ςφλλογοι για τουσ ςειςμόπλθκτουσ τθσ Σουρκίασ και τθσ υρίασ. Σα τρόφιμα εςτάλθςαν 

ςτθν Κεντρικι Αποκικθ του Ε.Ε.., με προοριςμό τισ πλθγείςεσ περιοχζσ. Παράλλθλα, 

πραγματοποίθςαν τισ προγραμματιςμζνεσ διανομζσ τροφίμων-ιματιςμοφ και 

κλινοςκεπαςμάτων ςτουσ εγγεγραμμζνουσ ωφελοφμενουσ, όπωσ κάκε μινα. Επίςθσ, 

παρζδωςαν τρόφιμα ςτο Δθμοτικό υςςίτιο και κλινοςκεπάςματα ςτθν Αςτυνομία Ρόδου. 

Σζλοσ, αφιζρωςαν χρόνο ψυχαγωγϊντασ τουσ ενιλικεσ και τα παιδιά που φιλοξενοφνται 

ςτισ τζςςερισ Δομζσ του νθςιοφ και οργάνωςαν αποκριάτικο πάρτι για τα παιδία του 

Κζντρου Προςταςίασ του Παιδιοφ. 



Ο μινασ Φεβρουάριοσ ιταν πλοφςιοσ ςε δραςτθριότθτεσ και για το ϊμα εκελοντϊν 

αμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν με ςθμαντικότερο το γεγονόσ τθσ 

επιτυχθμζνθσ επζμβαςθσ εκελοντϊν ςε καρναβάλι, όπου ζνασ ςυνάνκρωποσ μασ επανιλκε 

με κάρδιοαναπνευςτικι αναηωογόνθςθ. Παράλλθλα, κάλυψαν υγειονομικά πλικοσ 

ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν γεγονότων. Οι εκπαιδευτζσ πραγματοποίθςαν παρουςιάςεισ 

του ζργου του Ερυκροφ ταυροφ ςε πολλά ςχολεία του νθςιοφ, ενϊ εκπαίδευςαν ςτισ 

Πρϊτεσ Βοικειεσ μεγάλο αρικμό πολιτϊν ςτθν Κάλυμνο, ςε ςυνεργαςία με το 

Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Καλφμνου. Σζλοσ, ςυμμετείχαν ςε άςκθςθ εκκζνωςθσ που 

πραγματοποιικθκε ςτο Νοςοκομείο τθσ Ρόδου. 

Σελειϊνοντασ, οι νεαροί εκελοντζσ του Σομζα Νεότθτασ ςυνζχιςαν να εκπαιδεφονται και να 

εντρυφοφν ςτο Ευκροςταυρικό Πνεφμα. 
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