
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Χίοσ, 19 Αυγοφςτου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ μηνών Απριλίου - Ιουλίου του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Χίου 

Στισ 3 Απριλίου, οι εκελοντζσ του Τμιματοσ ςυμμετείχαν ςτθν αιμοδοςία που διοργάνωςε ο Σφλλογοσ 
Ακλθτϊν Υγείασ Χίου. 

Στισ 7 Απριλίου, επιςκζφκθκε το νθςί θ Νοςθλεφτρια του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ κ. Ζάγγα Ακαναςία, 
προκειμζνου να πραγματοποιιςει Rapid Test ςτουσ δικαςτικοφσ Υπαλλιλουσ του Νομοφ. Τα test 
πραγματοποιικθκαν με απόλυτθ επιτυχία και τθν όλθ διαδικαςία υποςτιριξαν εκελοντζσ του Τμιματοσ. 

Τθν 21θ Απριλίου, ζγινε διανομι τροφίμων ςε 320 οικογζνειεσ τθσ Χίου, όπου οι εκελόντριεσ και οι 
εκελοντζσ ςυςκεφαςαν και διζνειμαν κατ’ οίκον τα πακζτα τθσ προςφοράσ.  

Στισ 24 Μαΐου, θ Αντιπρόεδροσ του Τμιματοσ, ςυνοδευόμενθ από τθν Γραμματζα, επιςκζφκθκαν τον νζο 
Ταξίαρχο τθσ 96ΑΔΤΕ, προκειμζνου να του ευχθκοφν καλι και ειρθνικι κθτεία, κακϊσ και να του εκκζςουν 
τθν πρόκεςθ και τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ. 

Στισ 30 Μαΐου, εκελοντζσ κάλυψαν υγειονομικά τουσ αγϊνεσ Chios Enduro Mtd, ςτο Θολοποτάμι Χίου. 

Από 31 Μαΐου μζχρι και 31 Ιουλίου, εκελοντζσ του Τμιματοσ, ςε κακθμερινι βάςθ, παρείχαν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ ςτο Εμβολιαςτικό Κζντρο του Νοςοκομείου Χίου, αποδεχόμενοι αίτθμα τθσ Διοικιτριασ. 

Στισ 9 Ιουνίου, εκελοντζσ παρείχαν υγειονομικι κάλυψθ ςε ποδθλατικό αγϊνα, με φιλανκρωπικό ςκοπό, 
που διοργανϊκθκε από το Σφλλογο «Ποδθλατείν» Χίου. 

Στισ 12 Ιουνίου, πραγματοποιικθκε μνθμόςυνο για τουσ εκελοντζσ και μζλθ του Περιφερειακοφ 
Συμβουλίου του Τμιματοσ Χίου, που δεν είναι πια μαηί μασ και ακολοφκθςε προςφορά γεφματοσ από 
τουσ εκελοντζσ ςτο Γθροκομείο Χίου «Ζωρηισ Μιχαλθνόσ» εισ μνιμθ τουσ. 

Στισ 14 Ιουνίου, εκελοντζσ ςτιριξαν τθν αιμοδοςία που πραγματοποίθςε το Τμιμα Αιμοδοςίασ του 
Νοςοκομείου Χίου, ςτο Ομιρειο Πνευματικό Κζντρο Διμου Χίου, με τθν ευκαιρία του εορταςμοφ τθσ 
Παγκόςμιασ Ημζρασ Εκελοντι Αιμοδότθ. 

Τθν 21θ Ιουλίου, εκελοντζσ κάλυψαν υγειονομικά τουσ πεηοπόρουσ - περιπατθτζσ του Ιεροφ 
Προςκυνιματοσ τθσ Αγίασ Μαρκζλλασ Βολιςςοφ, που καλφπτουν πεηοί 30 χιλιόμετρα περίπου, κατά τθ 
διάρκεια τθσ νφχτασ, και τουσ διζνειμαν επίςθσ μπανάνεσ, δροςερό νερό και καραμζλεσ. 

Οι εκελόντριεσ και οι εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Χίου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, 
ςτθρίηουν οικογζνειεσ που βρίςκονται ςε μεγάλθ οικονομικι ανζχεια, είτε πλθρϊνοντασ ζξοδα 
μετακίνθςθσ προσ τθν πρωτεφουςα για λόγουσ υγείασ, λογαριαςμοφσ θλεκτρικισ ενζργειασ, είτε με 
τρόφιμα, ανάλογα πάντα με τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε περίπτωςθσ. 
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