
 

 

 

 

 

 
 

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

Κίςςαμοσ, 22 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Αποςτολή εξοπλιςμοφ από την Κεντρική Διοίκηςη προσ το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 

Κιςςάμου 

Κατόπιν αιτιματοσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κιςάμου προσ τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιο 
Αυγερινό, δια επιπρόςκετθ ενίςχυςθ του Τμιματοσ με εξοπλιςμό, ο Σεβ. Μθτροπολίτθσ Κιςάμου και 
Σελίνου, κ. Αμφιλόχιοσ,  Πρόεδροσ του Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κιςάμου, ευχαριςτεί εγκάρδια τον άξιο Πρόεδρο 
του Ε.Ε.Σ. δια τθν ζμπρακτθ ςτιριξθ του εισ το Τμιμα Κιςάμου, δθλώνοντασ: «Στθν ερθμιά και παγωνιά 
των καιρϊν μασ, ςτουσ κρφουσ χειμϊνεσ τθσ ηωισ, θ διαχρονικι και ζμπρακτθ αρωγι του εκλεκτοφ 
Προζδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντϊνιου Αυγερινοφ προσ το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Κιςάμου, ωσ πράττει και 
διϋ όλα τα Τμιματα του Ε.Ε.Σ. ανά τθν Ελλθνικι επικράτεια, ςυμβάλλει ςτθν ανακοφφιςθ του ανκρϊπινου 
πόνου, τθν ελάφρυνςθ του φορτίου τθσ ηωισ και τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ ζκτακτων 
καταςτάςεων ανκρωπιςτικισ βοικειασ. Δια πολλοςτι φορά εκφράηουμε τισ άπειρεσ ευχαριςτίεσ του 
Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κιςάμου, των μελϊν του Π.Σ. ωσ και όλων των εκελοντϊν του Τμιματοσ, 
προσ το καταξιωμζνο πρόςωπό του, δια τθν άμεςθ απόκριςθ του ςε πρόςφατο αίτθμα μασ, αποςτολισ 
μεγάλθσ ποςότθτασ από κουβζρτεσ ωσ επίςθσ και ςκθνζσ, ικανζσ να καλφψουν ζκτακτεσ ανάγκεσ 
ανκρωπιςτικισ βοικειασ».  

Τον νζο αυτό εξοπλιςμό παρζλαβε, εκ μζρουσ του Τμιματοσ, ο αρχθγόσ του Τμιματοσ Εκελοντών 
Σαμαρειτών Διαςωςτών, κ. Στζφανοσ Καπισ, μζςω το πρόςωπο του οποίου ευχαριςτοφμε όλουσ τουσ 
εκελοντζσ και εκελόντριεσ του Τμιματοσ δια το πνεφμα αυτοκυςίασ και προςφοράσ προσ τον 
ςυνάνκρωπο που τουσ διακρίνει. 

Τζλοσ, όςοι επικυμοφν να ενταχκοφν ςτθν μεγάλθ οικογζνεια του Ε.Ε.Σ. όπωσ επικοινωνιςουν με τθν 
γραμματεία του Τμιματοσ τθλ. 6973985916, υπεφκυνοσ κ. Νίκοσ Κουλιηάκθσ, ι με τον αρχθγό των 
Σαμαρειτών, κ. Στζφανο Καπι, τθλ. 6937450677 και εκδθλώςουν ενδιαφζρον ςυμμετοχισ ςτο ταχφρυκμο 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ εκελοντών/εκελοντριών Κοινωνικισ Πρόνοιασ Ε.Ε.Σ. 

Πρόκειται περί νζου Τμιματοσ κοινωνικισ προςφοράσ και αλλθλεγγφθσ που οργανώνεται ςτον τόπο μασ, 
μζςω του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Κιςάμου του Ε.Ε.Σ. «Η προςφορά όλων μασ χαρίηει ελπίδα και δφναμθ 
ςτον τόπο και τουσ ανκρϊπουσ του και γεμίηει τισ ψυχζσ με κάρροσ και πίςτθ», κατζλθξε ο Σεβ. 
Μθτροπολίτθσ Κιςάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιοσ, Πρόεδροσ του Π.Τ. Κιςάμου Ε.Ε.Σ. 
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