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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Ορκωμοσία Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Άρτας 

 
      
Είκοσι ένα νέους Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας υποδέχτηκε στις τάξεις του το 
Περιφερειακό Τμήμα Άρτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά την ορκωμοσία 
του που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, σε ειδική τελετή που 
οργάνωσε το Τμήμα στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου). 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, στην κατάμεστη αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου της Ι.Μ. Άρτης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
Dr. Αντώνιος Αυγερινός και οι τοπικές Αρχές της πόλης. 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Άρτας, αφού καλωσόρισε και 
ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους, παρουσίασε το στόχο 
και το περιεχόμενο της εκδήλωσης, και έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον Πρόεδρο 
του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιο Αυγερινό. Ο κ. Αυγερινός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην 
ομιλία του στο υψηλό νόημα του Εθελοντισμού, ως παγκόσμια αξία και ως μια εκ 



των Θεμελιωδών Αρχών του Ερυθροσταυρικού Κινήματος. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. 
συνεχάρη τους νέους Εθελοντές, αναφερόμενος εκτενώς στο έργο του Οργανισμού 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, για τη στήριξη που 
παρέχει σε ευάλωτες ομάδες των συμπολιτών μας, αλλά και για την τεράστια 
συμβολή του στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα. 

Μετά την ορκωμοσία των νέων εθελοντών, ο κ. Αυγερινός επέδωσε την τιμητική 
διάκριση του ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στον πρώην Μητροπολίτη Άρτας κ.κ. Ιγνάτιο 
Αλεξίου, ο οποίος υπήρξε επί 10 χρόνια Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ., στηρίζοντας στα 28 χρόνια της Αρχιερατικής του θητείας τις προσπάθειες και 
το έργο του. 

Ο κ.κ. Ιγνάτιος ευχαρίστησε στο πρόσωπο του Προέδρου κ. Αυγερινού όλο τον 
Οργανισμό για την τιμητική αυτή διάκριση και τον συνεχάρη για όσα ο Ε.Ε.Σ. 
προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει σε κάθε δοκιμαζόμενο συνάνθρωπό μας. 

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Άρτας κ. Βασιλείου 
ευχαρίστησε τον Dr. Αυγερινό για την τιμητική παρουσία του στην εκδήλωση και για 
τη βοήθεια που παρέχει στο Τμήμα ως Κεντρική Διοίκηση όπου και όταν χρειάζεται. 

 


