
 

 

 

 

 

 
 

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

 

Λιμνοσ, 1 επτεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ, 1ου εξαμήνου 2022, του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Λήμνου  

 υγκζντρωςθ τροφίμων και κλινοςκεπαςμάτων για τον πόλεμο ςτθν Ουκρανία, ςε 

ςυνεργαςία με τθν τοπικι κοινότθτα Λιμνου και το Διμο Λιμνου, τα οποία εςτάλθςαν 

ςτισ αποκικεσ του κεντρικοφ Ε.Ε.. και ςτο προξενείο τθσ Ουκρανίασ ςτθ Θεςςαλονίκθ. Σο 

ίδιο ζγινε ςε ςυνεργαςία με το Διμο του Αγίου Ευςτρατίου, όπου ςυγκεντρώκθκε 

ικανοποιθτικι ποςότθτα τροφίμων και κλινοςκεπαςμάτων. 

 υμμετοχι του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Λιμνου ςτθν παρζλαςθ τθσ 25θσ 

Μαρτίου 2022. Αντιπροςωπεία εκελοντών με τον Πρόεδρο του Περιφερειακοφ Σμιματοσ, 

κφριο Αχιλαδζλλθ Δθμιτριο, παρζςτθςαν ςτισ δοξολογίεσ ςτον μθτροπολιτικό Ναό Αγίασ 

Σριάδοσ Μφρινασ και ςτισ κατακζςεισ ςτεφάνων που πραγματοποιικθκαν ςτο μνθμείο 

των θρώων ςτο Ρωμζϊκο Γυαλό. τθ ςυνζχεια οι εκελόντριεσ ςυμμετείχαν ςτθν παρζλαςθ 

που πραγματοποιικθκε για τον εορταςμό τθσ 25θσ Μαρτίου.  

 Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Λιμνου εκπροςωπικθκε από τον Πρόεδρό του, 

κφριο Αχιλαδζλλθ Δθμιτριο, κατά τθν τελετι παράδοςθσ παραλαβισ τθσ διοικιςεωσ τθσ 

88 ΔΙ. 

 Αντιπροςωπεία του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Λιμνου, με τον πρόεδρό του 

κφριο Αχιλαδζλλθ και τισ εκελόντριεσ, ςυμμετείχαν με τθν παρουςία τουσ ςτισ εκδθλώςεισ 

τιμισ και μνιμθσ για  τθν επζτειο τθσ μάχθσ τθσ Καλλίπολθσ των ςτρατευμάτων 

Αυςτραλίασ, Νζασ Ζθλανδίασ και ςυμμάχων. 



 Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Λιμνου παρζκεςε γεφμα ςτο γθροκομείο «Καλόσ 

αμαρείτθσ» για τουσ ωφελοφμενοφσ του, δείχνοντασ ςυμπαράςταςθ πάντα ςτθν 3θ 

θλικία.  

 Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Λιμνου, με τθν αντιπρόεδρό του κυρία Φαρμάκθ 

Ελζνθ, παρείχαν εκπαίδευςθ για τθν παροχι Πρώτων Βοθκειών και χριςθ εξωτερικοφ 

απινιδωτι, φςτερα από πρόςκλθςθ του υλλόγου Αγίου Ερμόλαου.   

 Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Λιμνου, με τθν αντιπρόεδρό του κυρία Φαρμάκθ 

Ελζνθ, παρείχαν εκπαίδευςθ Πρώτων Βοθκειών και ΚΑΡΠΑ με τθ χριςθ κουκλών 

εκπαίδευςθσ (πρόπλαςμα CPR ενθλίκων) ςε όλεσ τισ νθπιαγωγοφσ τθσ Λιμνου. Η 

εκπαίδευςθ πραγματοποιικθκε ςτο χώρο του 3ου νθπιαγωγείου Μφρινασ Μποβολζτιο, 

φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ διευκφντριάσ του κυρίασ Ραλλθ Μαρίνασ. 

 Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Λιμνου πραγματοποίθςε εκπαίδευςθ Πρώτων 

Βοθκειών, που περιελάμβανε ΚΑΡΠΑ και χριςθ εξωτερικοφ απινιδωτι, ςε πολίτεσ τθσ 

Λιμνου και ςε υπαλλιλουσ του ξενοδοχείου Limnos Village, όπου μετά τθ διεξαγωγι του 

χορθγικθκαν πιςτοποιθτικά βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ.  

 Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Λιμνου ςυνεχίηει τθ ςυγκζντρωςθ φαρμάκων που 

κα ςταλοφν ςτθν Ουκρανία. 

 υνεχίηει τθ λειτουργία του το κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο 

ςτο χώρο του Νοςοκομείου τθσ Λιμνου για τουσ ςυνανκρώπουσ μασ που ζχουν ανάγκθ. 

 Σο Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. Λιμνου πραγματοποίθςε τθν κακιερωμζνθ του 

καλοκαιρινι εκδιλωςθ «Γιορτι Παγωτοφ» τθν οποία τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο 

Πρόεδροσ του Ε.Ε.., Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ, θ πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ 

Ε.Ε.. Δράμασ, κυρία Νεονίλθ Παπαδοποφλου, κακώσ και εκπρόςωποι των τοπικών αρχών 

του νθςιοφ. Η εκδιλωςθ ζλαβε χώρα ςτο προαφλιο χώρο του Γυμναςίου Μφρινασ 

παρουςία πλικουσ κόςμου, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ του ανκρωπιςτικοφ και κοινωνικοφ 

ζργου του Σμιματοσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ, ζγινε απονομι των πτυχίων ςτουσ 

εκελοντζσ και ςτισ εκελόντριεσ, από τον Πρόεδρο του Ε.Ε.., Dr. Αυγερινό Αντώνιο, 

παράλλθλα παρουςιάςτθκε φωτογραφικι ζκκεςθ τθσ ιςτορίασ του Ε.Ε.., με αφορμι τθ 

ςυμπλιρωςθ 100 χρόνων από τθ Μικραςιατικι καταςτροφι, από τθν πρόεδρο του 

Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε.. Δράμασ, κυρία Νεονίλθ Παπαδοποφλου. τθ ςυνζχεια 

ζγινε απονομι πλακζτασ ςτθν οικογζνεια Μαυράκθ, για τθν ευγενι προςφορά τθσ Σμιμα 

και τζλοσ τμιμα του Λυκείου Ελλθνίδων Λιμνου πλαιςίωςε τθν εκδιλωςθ με τοπικοφσ 

χοροφσ του νθςιοφ.  
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