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Κιλκίς, 14 Μαρτίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Τελετή υπόσχεσης & απονομής πτυχίων σε Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες & 

Ναυαγοσώστες του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κιλκίς 

 

Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 στις 6 μ.μ., πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στην αίθουσα 
του επιμελητηρίου στο Κιλκίς, η επίσημη τελετή υπόσχεσης & απονομής πτυχίων της 2ης σειράς των 
Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Κιλκίς, 
παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιου Αυγερινού.  

Αρχικά στο χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κιλκίς κ. Αικατερίνη Φραγγίδου 
παρουσίασε τις δράσεις του Ε.Ε.Σ. Κιλκίς, οι οποίες με την προσφυγική κρίση έχουν ενταθεί 
ιδιαίτερα, ενώ παράλληλα ανέπτυξε τα ιδεώδη του Ερυθροσταυρικού Κινήματος, τα οποία στη 
σύγχρονη συγκυρία είναι περισσότερο επιτακτικά. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., καλωσορίζοντας τους νέους Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες, 
ανέλυσε γλαφυρά τη νέα εποχή που έχει ανατείλει για τον Οργανισμό, όπου μέσα από την 
αναπροσαρμογή των στόχων και των σκοπών, τίθενται ως προτεραιότητες στοχευμένες δράσεις που 
αναδεικνύουν το σύγχρονο, αλληλέγγυο και κοινωνικό προφίλ του Ε.Ε.Σ.  

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο χαιρετισμός του Υπευθύνου Εκπαίδευσης του Τομέα Εθελοντών 
Σαμαρειτών Διασωστών κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή, ο οποίος κάλεσε τους νέους Εθελοντές να κρατήσουν 
άσβεστη τη φλόγα και το πάθος της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. 

Μετά την προβολή ενός ολιγόλεπτου βίντεο με τις δραστηριότητες του Τμήματος Κιλκίς, 
ακολούθησε η ορκωμοσία των νέων Εθελοντών Σαμαρειτών. Τα πτυχία επέδωσαν ο Πρόεδρος του 
Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, μαζί με την Πρόεδρο κ. Αικατερίνη Φραγγίδου.  

Αμέσως μετά επιδόθηκαν από την Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος τιμητικές διακρίσεις 
στους κ.κ. Κώστα Κωνσταντινίδη, φαρμακοποιό, και Στέφανο Γαϊτανίδη, Πρόεδρο των 
Μικροπωλητών Κιλκίς, για την πολύτιμη προσφορά και στήριξή τους στο έργο του Ε.Ε.Σ. Κιλκίς.  
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Η όμορφη τελετή ολοκληρώθηκε με τις έξοχες μουσικές επιλογές της χορωδίας του Πολυάνειου 
Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό την άρτια καθοδήγηση της κ. Νατάσας Καβαδία. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής Κιλκίς κ. Γεωργαντάς Γεώργιος, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς κ. Βεργίδης Ανδρέας, οι Αντιδήμαρχοι Κιλκίς κ.κ. 
Ζιούτα Αικατερίνη και Τσαντάκης Δημήτριος, εκπρόσωποι του Στρατού, της Πυροσβεστικής, χορηγοί 
και πλήθος κόσμου. 

Εκ μέρους του Ε.Ε.Σ. παρέστησαν επίσης η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών κ. 
Θεοδωρίδου Μαρία, πολυμελής αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσ/νίκης με 
επικεφαλής τη Διευθύντρια κ. Τριανταφυλλίδου Ευγενία, καθώς και ο εκπρόσωπος του Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Λάρισας κ. Μπαρλαγιάννης Θανάσης. 


