
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςθ Τφπου, Επικοινωνίασ, Δθμοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Θεςςαλονίκθ, 15 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Θεςςαλονίκθσ 

Συμμετοχι ςτθν επζτειο τθσ λιξθσ του Α’ Παγκοςμίου Πολζμου 

Το Περιφερειακό Τμιμα Θεςςαλονίκθσ ςυμμετείχε, τθν Παραςκευι 11 Νοεμβρίου 2022, 

ςτισ εκδθλϊςεισ που διοργάνωςε θ Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, για τθν επζτειο 

υπογραφισ τθσ ανακωχισ και λιξθσ του Αϋ Παγκοςμίου Πολζμου, ςτα Συμμαχικά 

Κοιμθτιρια «Ηζιτενλικ». 

Θ κα Χρφςα Γεωργιάδου - Γρανοφηθ, μζλοσ και Ταμίασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου του 

Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Θεςςαλονίκθσ, εκπροςωπϊντασ τον Πρόεδρο του Τμιματοσ, κατζκεςε ςτεφάνι 

ςτο Ελλθνικό Μνθμείο των Συμμαχικϊν Κοιμθτθρίων, αποτίνοντασ φόρο τιμισ ςτουσ 

Ζλλθνεσ πεςόντεσ του Αϋ Παγκοςμίου Πολζμου. 

Υπενκυμίηεται ότι θ ςυνδρομι του Ε.Ε.Σ. και πλζον του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Θεςςαλονίκθσ ςυνδζεται 

άρρθκτα με το «τραφμα του πολζμου» και τθν εν εξελίξει επιτζλεςθ του ςκοποφ του, με τθν 

επικουρία ςτο ζργο τθσ Στρατιωτικισ Υγειονομικισ Υπθρεςίασ, τθ νοςθλευτικι περίκαλψθ 

τραυματιϊν και αςκενϊν, κακϊσ και τθν προςταςία των αιχμαλϊτων, του άμαχου 

πλθκυςμοφ και των κυμάτων πολζμου.  

Στθν εκδιλωςθ επίςθσ παρευρζκθκαν εκπρόςωποι τθσ πολιτικισ, πολιτειακισ και 

ςτρατιωτικισ θγεςίασ τθσ χϊρασ κακϊσ και εκπρόςωποι ξζνων κρατϊν αλλά και 

ςτρατιωτικϊν ςυλλόγων. 



Συνδιοργάνωςθ εκπαιδευτικισ θμερίδασ με κζμα: απώλεια των αιςκιςεων, 

Καρδιοπνευμονικι Αναηωογόνθςθ και χριςθ Αυτόματου Εξωτερικοφ Απινιδιςτι 

Το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Θεςςαλονίκθσ, ςε ςυνδιοργάνωςθ με τθν περιφζρεια 

κεντρικισ Μακεδονίασ, τθν Αντιπεριφζρεια Υγείασ και Κοινωνικισ Πολιτικισ και τον 

Σφλλογο «παιδικζσ καρδιζσ», τθν Κυριακι 13 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποίθςε ςτο 

Δθμαρχιακό Μζγαρο Θεςςαλονίκθσ (Αίκουςα Μανόλθσ Αναγνωςτάκθσ)  τθν επιμορφωτικι  

εκπαιδευτικι θμερίδα με κζμα: απϊλεια των αιςκιςεων, Καρδιοπνευμονικι 

Αναηωογόνθςθ και χριςθ Αυτόματου Εξωτερικοφ Απινιδιςτι. 

Σκοπόσ τθσ επιμορφωτικισ θμερίδασ ιταν θ παρουςίαςθ πιςτοποιθμζνων πρακτικϊν 

Πρϊτων Βοθκειϊν και θ εφαρμογι δεξιοτιτων για τθν αντιμετϊπιςθ και τθν πρόλθψθ τθσ 

υγείασ και πλζον των παιδιϊν με ιδιαιτερότθτεσ.  

Από τον Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Θεςςαλονίκθσ, θ κα Ελζνθ Κόηθ, Γραμματζασ του 

Περιφερειακοφ Συμβουλίου, εκπροςωπϊντασ το Πρόεδρο του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 

απεφκυνε χαιρετιςμό, ενϊ τθν θμερίδα παρακολοφκθςαν ο κ. Σταφροσ Καλαφάτθσ, 

Υφυπουργόσ Μακεδονίασ – Θράκθσ και θ κα Μελίνα Δερμεντηοποφλου,  

Αντιπεριφερειάρχθσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ κακϊσ και πλικοσ κόςμου. 

*** 


