
 

 

 

 

 

 

 
 

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

Κιλκίσ, 8 Μαρτίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ 

Τθν Τρίτθ, 17 Ιανουαρίου 2023, εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ερυκροφ Σταυροφ 

Κιλκίσ πραγματοποίθςαν με επιτυχία επίδειξθ Πρώτων Βοθκειών ςτουσ μακθτζσ του 

Σχολείου Δεφτερθσ Ευκαιρίασ Κιλκίσ. Μετά από κάλεςμα που απθφκυνε θ διεφκυνςθ προσ 

το Περιφερειακό Τμιμα, οι εκελοντζσ επιςκζφκθκαν τθν εν λόγω ςχολικι μονάδα  και με 

τον απαραίτθτο εξοπλιςμό που διακζτει ο Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ ενθμζρωςαν μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοφσ για τισ βαςικζσ αρχζσ των Πρώτων Βοθκειών, μεταδίδοντάσ τουσ τισ 

πολφτιμεσ γνώςεισ τουσ που είναι τόςο απαραίτθτεσ και αναγκαίεσ για τθν ανκρώπινθ ηωι. 

Τθ Πζμπτθ, 26 Ιανουαρίου 2023, εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ, 

παρζλαβαν και παρζδωςαν καινοφριο πλυντιριο ροφχων ςε πολυμελι οικογζνεια τθσ 

πόλθσ που το είχε απόλυτθ ανάγκθ. Η εν λόγω δωρεά, ζγινε από ανώνυμο κάτοικο 

Θεςςαλονίκθσ προσ τον Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ, ωσ ζνδειξθ αναγνώριςθσ του πολφτιμου και 

ςπουδαίου κοινωνικοφ ζργου που επιτελεί το Τμιμα ςτθ τοπικι κοινωνία. 

Το Περιφερειακό Συμβοφλιο και οι εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ 

ευχαριςτοφν δθμόςια και από καρδιάσ τθ φαρμακοποιό και εκελόντρια του Τομζα 

Κοινωνικισ Πρόνοιασ, κα Χριςτίνα Καρυπίδου, για τθ δωρεά μεγάλθσ ποςότθτασ 

υγειονομικοφ υλικοφ, με ςκοπό να διατεκεί για τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ. 

Τθ Δευτζρα, 20 Φεβρουαρίου 2023, ολοκλθρώκθκε με επιτυχία θ ςυγκζντρωςθ τθσ 

ανκρωπιςτικισ βοικειασ προσ το δοκιμαηόμενο λαό τθσ Τουρκίασ και τθσ Συρίασ. Μετά απο 

τθ δθμόςια ζκκλθςθ που απθφκυνε θ Κεντρικι Διοίκθςθ Ε.Ε.Σ. και ακολουκώντασ τισ 

οδθγίεσ του προζδρου, Dr. Αντώνιου Αυγερινοφ, το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ 

ςυμμετείχε απο τθ πρώτθ ςτιγμι ςτθ μεγάλθ αυτι προςπάκεια. Οι εκελοντζσ του Ε.Ε.Σ. 

Κιλκίσ  παραλάμβαναν κακθμερινά τα αναγκαία είδθ που προςζφεραν δεκάδεσ ςυμπολίτεσ 

μασ και μετά απο τθν ολοκλιρωςθ τθσ δεματοποίθςθσ, ξεκίνθςε απο το μικρό αλλά 

μεγαλόκαρδο Κιλκίσ, το τεράςτιο κφμα αγάπθσ των 100 κιβωτίων με κλινοςκεπάςματα, είδθ 



ρουχιςμοφ, γάντια, ςκοφφοι, ιςοκερμικά ροφχα τρόφιμα μακράσ διάρκειασ, βρεφικζσ πάνεσ 

και είδθ προςωπικισ υγιεινισ, με τελικό προοριςμό τουσ ςυνανκρώπουσ μασ που 

δοκιμάηονται μετά από το φονικό ςειςμό ςε Τουρκία και Συρία. 

Τθ Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2022, το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ πραγματοποίθςε μια 

πράξθ αγάπθσ και αλλθλεγγφθσ ςτθ τοπικι κοινωνία, μετά από ανάγκθ που εντόπιςαν οι 

εκελοντζσ, ςε ωφελοφμενθ οικογζνεια του Τμιματοσ ςε τραπζηι και καρζκλεσ, οικιακά είδθ, 

απόλυτα αναγκαία για τθ κακθμερινότθτα. Οι εκελοντζσ, μετά από τθν ευγενικι δωρεά 

ςυμπολίτθ, που ςτζκεται επί ςειρά ετών αρωγόσ ςτο κοινωνικό ζργο του ΕΕΣ Κιλκίσ, 

πραγματοποίθςαν  τθν αγορά ενόσ τραπεηιοφ οικιακισ χριςθσ και καρζκλεσ και τα 

παρζδωςαν ςτθν οικογζνεια . 

Το Περιφερειακό Συμβοφλιο του Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ εκφράηει τισ κερμότερεσ 

ευχαριςτίεσ του προσ το πρόεδρο και τα μζλθ του Δ.Σ του Συλλόγου Συνταξιοφχων 

Πολιτικών Υπαλλιλων Νομοφ Κιλκίσ για τθ δωρεά χρθματικοφ ποςοφ είσ μνιμθν των 

κανόντων ςυναδζλφων τουσ, ενιςχφοντασ το κοινωνικό ζργο του ΕΕΣ Κιλκίσ. Ο ςφλλογοσ 

ςτθρίηει διαρκώσ και ποικιλοτρόπωσ τθ προςπάκεια του Τμιματοσ και τουσ ευχαριςτοφμε 

κερμά. 

Τθν Πζμπτθ, 23 Φεβρουαρίου 2023, το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ πραγματοποίθςε 

με επιτυχία μακιματα Πρώτων Βοθκειών ςτθν Ζνωςθ Στρατιωτικών Περιφερειακισ 

Ενότθτασ Κιλκίσ. Μετά από αίτθμα που απθφκυναν οι υπεφκυνοι τθσ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ., οι 

καταρτιςμζνοι εκελοντζσ του Σώματοσ Σαμαρειτών του Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ, ζχοντασ ςτθ διάκεςι 

τουσ όλον τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, πραγματοποίθςαν μακιματα βαςικών αρχών 

Πρώτων Βοθκειών, ςωςτισ χριςθσ απινιδιςτι κακώσ  και καρδιοπνευμονικισ 

αναηωογόνθςθσ ςε ςτελζχθ και μζλθ των οικογενειών τουσ, εμπλουτίηοντασ τισ γνώςεισ 

τουσ με απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που αποτελοφν βαςικό παράγοντα για τθν ανκρώπινθ 

ηωι. 

*** 


