
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κιλκίσ, 20 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Κιλκίσ 

Εθελοντικζσ αιμοδοςίεσ 

Τθν Πζμπτθ, 17 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιικθκε με απόλυτθ επιτυχία, εκελοντικι 

αιμοδοςία του Περιφερειακοφ Τμιματοσ ΕΕΣ Κιλκίσ, ςε ςυνδιοργάνωςθ με τθ Βιομθχανία 

Διζλαςθσ Αλουμινίου ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε., που για πολλοςτι φορά ςτθρίηει ζμπρακτα τθ 

προςπάκειά για ςυγκζντρωςθ αίματοσ. Με αυτιν τθ ςπουδαία κίνθςθ ανκρωπιάσ, θ 

τράπεηα αίματοσ που διατθρεί ο ΕΕΣ Κιλκίσ καταφζρνει για ακόμθ μια φορά να ςτακεί 

επάξια ςτισ απαιτιςεισ των δφςκολων καιρϊν που διανφουμε, χαρίηοντασ «Ζωι» 

ςε δεκάδεσ ςυμπολίτεσ μασ που το ζχουν άμεςθ ανάγκθ. Το Περιφερειακό Τμιμα Ερυκροφ 

Σταυροφ Κιλκίσ ευχαριςτεί από καρδιάσ τθ διεφκυνςθ και τουσ εργαηόμενουσ τθσ 

βιομθχανίασ ΕΛΒΙΑΛ με τθν ελπίδα ότι θ κίνθςθ αυτι κα βρεί και άλλουσ μιμθτζσ κακϊσ και 

το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό του ςτακμοφ αιμοδοςίασ Γ.Ν. Κιλκίσ που πάντοτε 

ανταποκρίνονται άμεςα και με ευγζνεια ςε κάκε αίτθμα για ςυνεργαςία. 

Με απόλυτθ επιτυχία και με μεγάλθ προςζλευςθ παλαιϊν και νζων εκελοντϊν αιμοδοτϊν, 

πραγματοποιικθκε, το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022, θ Χριςτουγεννιάτικθ εκελοντικι 

αιμοδοςία του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ερυκροφ Σταυροφ Κιλκίσ που αποτελεί κεςμό τα 

τελευταία δζκα ζτθ. Η εκελοντικι αιμοδοςία του ΕΕΣ Κιλκίσ διεξιχκθ ςτθ φιλόξενθ 

αίκουςα τθσ Λζςχθσ Αξιωματικϊν Φρουράσ Κιλκίσ από κλιμάκιο του τμιματοσ αιμοδοςίασ 

του νοςοκομείου μασ και μζςα ςε κλίμα εορταςτικό και χαράσ, οι ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ εκελοντζσ 

αιμοδότεσ του ΕΕΣ Κιλκίσ, ανταποκρίκθκαν  ςτο κάλεςμα μασ  προςφζροντασ το αίμα τουσ 



για τον πάςχοντα ςυνάνκρωπο. Το Περιφερειακό Συμβοφλιο του ΕΕΣ Κιλκίσ ευχαριςτεί 

κερμά το ιατρο-νοςθλευτικό προςωπικό του ςτακμοφ αιμοδοςίασ ΓΝ Κιλκίσ που επί ςειρά 

ετϊν εκπλθρϊνουν κάκε επικυμία μασ για ςυνεργαςία κακϊσ και  τον διοικθτι τθσ 71θσ 

Αερομεταφερόμενθσ Ταξιαρχίασ "Πόντοσ" ταξίαρχο κ. Βαςίλειο Τςάμθ για τθν ευγενικι 

παραχϊρθςθ τθσ αίκουςασ ςτθ ΛΑΦ Κιλκίσ. Ιδιαίτερα, ευχαριςτεί τουσ ακοφραςτουσ 

εκελοντζσ του τοπικοφ τμιματοσ που πάντοτε θ ςυμβολι τουσ είναι κακοριςτικι  και 

εφχεται από καρδιάσ ςε όλουσ τουσ πολφτιμουσ και ςπουδαίουσ εκελοντζσ αιμοδότεσ, 

υγεία και καλά Χριςτοφγεννα. 

Ευχαριςτήριο για δωρεά τροφίμων 

Το Περιφερειακό Συμβοφλιο του Τμιματοσ Ερυκροφ Σταυροφ Κιλκίσ ευχαριςτεί από 

καρδιάσ τθ βιομθχανία Agro Phoenix για τθ χορθγία τεράςτιασ ποςότθτασ (4170 τεμάχια) 

ηελζ φροφτων για τισ ανάγκεσ των ωφελοφμενων οικογενειϊν του Τμιματοσ. 

Το Π.Σ. ευχαριςτεί ιδιαιτζρωσ τον κφριο Ιωαννίδθ Λάηαρο που ανταποκρίκθκε άμεςα ςτο 

αίτθμα του Τμιματοσ κακϊσ και τουσ αποκθκάριουσ του εργοςταςίου οι οποίοι φόρτωςαν 

και μετζφεραν με αςφάλεια τα προϊόντα και τουσ εφχετε καλά Χριςτοφγεννα. 

Το Περιφερειακό Συμβοφλιο και οι εκελοντζσ των τριϊν Σωμάτων του Περιφερειακοφ 

Τμιματοσ ΕΕΣ Κιλκίσ ευχαριςτοφν κερμά και από καρδιάσ τον πρόεδρο του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Σταυροφ, Dr. Aντϊνιο Αυγερινό, ο οποίοσ όπωσ πάντα αφουγκράηεται και δίνει 

άμεςα λφςθ ςε όλεσ τισ ανάγκεσ ζτςι και τϊρα  παραδόκθκαν  μεγάλεσ ποςότθτεσ 

τροφίμων για τθ κάλυψθ των αναγκϊν που προκφπτουν κακθμερινά ςτο Νομό. 

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών 

Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκαν τα μακιματα Πρϊτων Βοθκειϊν από τον 

εκπαιδευτι Σϊματοσ Σαμαρειτϊν Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Περιφερειακοφ 

Τμιματοσ  ΕΕΣ Κιλκίσ κ. Ευάγγελο Στάμκο τθν Τρίτθ 1 Νοεμβρίου το Σάββατο 2022 ςτο 

Δθμοτικό Σχολείο Χζρςου και ςε εκπαιδευτικοφσ του 4ου Δθμοτικοφ Σχολείου Κιλκίσ. Σε 

κλίμα κερμό οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊκθκαν ςε κζματα που αφοροφν τα κακθμερινά 

ατυχιματα και τθν εφαρμογι τθσ καρδιοαναπνευςτικισ αναηωογόνθςθσ.  

Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκαν τα μακιματα Πρϊτων Βοθκειϊν από τον 

εκπαιδευτι πρωτων βοθκειϊν CPR, Σϊματοσ Σαμαρειτϊν Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν 

του Περιφερειακοφ Τμιματοσ  ΕΕΣ Κιλκίσ κ. Ευάγγελο Στάμκο τθν Πζμπτθ 24 Νοεμβρίου 

2022 ςε εκπαιδευτικοφσ του 3ου Γυμναςίου Κιλκίσ. Σε κλίμα κερμό οι ςυμμετζχοντεσ 

ενθμερϊκθκαν ςε κζματα που αφοροφν τα κακθμερινά ατυχιματα και τθν εφαρμογι τθσ 

καρδιοαναπνευςτικισ αναηωογόνθςθσ. 
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