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Λήμνος, 12 Ιανουαρίου 2023 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Λήμνου 

 
1. Συγκέντρωση εθελοντριών περιφερειακού τμήματος Ε.Ε.Σ. Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου μαζί με 
τον πρόεδρο Αχιλαδέλλη Δημήτριο για συζήτηση των επικείμενων δράσεων του μήνα Δεκεμβρίου 
2022. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε τοπική καφετέρια στις 9.12.22. 

2. Γι’ άλλη μία χρονιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση κόσμου το ‘Δέντρο 
Αγάπης’ που φούντωσε ποτισμένο αγάπη από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο με τον εθελοντισμό 
στην 1η γραμμή. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εθελόντριες του Ε.Ε.Σ. του 
Περιφερειακού τμήματος Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου ήταν παρόντες με σκοπό την εύρυθμη 
πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της δράσης. 

3. Συμμετοχή του προέδρου του περιφερειακού τμήματος Ε.Ε.Σ. Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου 
Αχιλαδέλλη Δημήτριου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εθελοντριών στη 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ειδικού Σχολείου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στο Πορτιανού 
στις 19.12.22. 

4. Προσφορά 100 μερίδων ζεστού φαγητού στάλθηκαν σε σπίτια μοναχικών ανθρώπων και 
οικογενειών που τα έχουν ανάγκη, αλλά και στο γηροκομείο Λήμνου ‘Καλός Σαμαρείτης’ στις 
23.12.2022. Η προσφορά των γευμάτων έγινε από το εστιατόριο ‘Μαντέλα’ σε συνεργασία με τον 
Ε.Ε.Σ. περιφερειακού τμήματος Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου. 

5. Το Τμήμα Εθελοντών Νοσηλευτικής, του Τομέα Υγείας  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του 
Περιφερειακού Τμήματος Λήμνου-Αγίου Ευστρατίου με τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Αχιλαδέλλη και 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, επισκέφτηκαν  τους Ακρίτες μας σε απομακρυσμένα 
φυλάκια του Νησιού μας και αντάλλαξαν ευχές. 

6. Ύστερα από σχετική έγκριση από τον Διοικητή της 88 ΣΔΙ-ΛΗΜΝΟΣ, Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο 
Τακόπουλο, ο οποίος με πολλή χαρά και ευγενική διάθεση συμμετείχε στις επισκέψεις, οι 
Εθελόντριες του ΕΕΣ, έψαλλαν τα κάλαντα και  προσέφεραν εδέσματα που είχαν ετοιμάσει στα 
στρατευμένα παιδιά της πατρίδας μας. 

Αντίστοιχα, οι Ακρίτες μας, με πολύ καλή διάθεση, υποδέχτηκαν τους Εθελοντές  του ΕΕΣ και 
ανταπέδωσαν ψάλλοντας  τα κάλαντα. 

Τέλος, ο Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Τακόπουλος,  ευχαρίστησε τους εθελοντές του ΕΕΣ για την 
όμορφη πρωτοβουλία. 

*** 


