
 

Χίος, 20 Νοεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Τελετή απονομής πτυχίων και προαγωγών σε Εθελοντές 
Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χίου 

 
Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα στο ξενοδοχείο «Χανδρής», 
πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πτυχίων σε 26 Εθελοντές Νοσηλευτικής και 
προαγωγών σε 4 Εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Χίου του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, παρουσία του Προέδρου Dr. Αντώνιου Αυγερινού και της Τομεάρχου 
Νοσηλευτικής κας Παρασκευής Φελέκη. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια 
στις οικογένειες των θυμάτων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στη 
Δυτική Αττική και υπογραμμίζοντας τη συνεχή παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
από την πρώτη στιγμή της θεομηνίας με σκοπό τη στήριξη των πληγέντων. Στη συνέχεια ο 
Πρόεδρος  αναφέρθηκε εκτενώς στη διαδικασία επανίδρυσης στην οποία έχει εισέλθει εδώ 
και δύο χρόνια ο Ε.Ε.Σ., ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις, για τη μέγιστη 
δυνατή ανακούφιση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων από τα μεγάλα κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα, αλλά και από τις συνέπειες της προσφυγικής-μεταναστευτικής 
κρίσης. Ο κ. Αυγερινός εξήρε το έργο των Εθελοντών της Χίου και τους καλωσόρισε στην 
Ερυθροσταυρική οικογένεια. Επιπλέον συνεχάρη τον Πρόεδρο του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χίου, κ. 
Σίμο Γεραζούνη, για τη συνεχή και απόλυτα επιτυχή προσπάθεια που καταβάλλει ώστε να 
βρίσκεται στο πλευρό των ευάλωτων ατόμων της τοπικής κοινωνίας. Ο κ. Γεραζούνης με τη 
σειρά του ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. για την παρουσία του στην εκδήλωση και 
εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μετά από 10 χρόνια 
πραγματοποιείται εκπαίδευση νέων Εθελοντών στο νησί της Χίου, οι οποίοι θα στηρίξουν 
τις πολλαπλές ανάγκες των κατοίκων του νησιού αλλά και των προσφύγων-μεταναστών. 

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού απένειμε στο 
Ίδρυμα "Κωνσταντίνου Τσαπάλα" δίπλωμα μετά του αργυρού σταυρού, για τη συνεχή και 
σημαντική συμβολή του στο ερυθροσταυρικό έργο και ιδιαίτερα στο έργο του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χίου, το οποίο παρέλαβε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. 
Ιωάννης Σπανολιός.  



Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας Πατήρ 
Βασίλειος Φιλιππάκης, ο Ταξίαρχος - Διοικητής της 96ης Α.Δ.Τ.Ε. Χίου κ. Δημόκριτος 
Κωνσταντάκος, ο Διοικητής κλιμακίου Πολεμικού Ναυτικού κ. Αντώνης Κριμιτζής, ο 
Βουλευτής του Σύριζα κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Ιωάννης Ξενάκης, ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γεωργιάδης, Εκπρόσωπος από το 
Λιμεναρχείο, από την Πυροσβεστική, το Δ.Σ. του Πεφιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χίου, 
καθώς και πλήθος συγγενών και φίλων των νέων Εθελοντών.  

 

 


