
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενημέρωση και Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Πρόεδρο και Μέλη του Κ.Δ.Σ. στο 
προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

Την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 

Προέδρου και Μελών του Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ με το προσωπικό του Οργανισμού, κατά την οποία ο 

Πρόεδρος, Dr. Αντώνιος Αυγερινός ενημέρωσε επισήμως τους υπαλλήλους του Ε.Ε.Σ. για τις 

ευχάριστες εξελίξεις αναφορικά με την επανένταξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στους κόλπους 

της Διεθνούς Ομοσπονδίας ευχόμενος, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων, προσωπική και 

οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους παρευρισκομένους. 

Ο κος Αυγερινός προσπάθησε συγκινημένος να μεταφέρει το κλίμα, το οποίο συνάντησε στη Γενεύη 

κατά την επίσκεψή του, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕΣ. Ο Πρόεδρος ανέφερε 

χαρακτηριστικά ότι: "Σήμερα είναι μια επετειακή και συμβολική συνάμα συνάντηση. Μετά από μια 

σκληρή προσπάθεια καταφέραμε να επιστρέψουμε στη μεγάλη Ερυθροσταυρική Διεθνή Κοινότητα. 

Μία ευχάριστη εξέλιξη για την περαιτέρω πορεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το καλωσόρισμα 

που μας επεφύλαξαν τόσο ο Πρόεδρος της ΔΟΕΣ, Francesco Rocca, όσο και όλοι οι συμμετέχοντες στη 

Γενική Συνέλευση, στη Γενεύη, καθώς και ο ενθουσιασμός τους για την επιστροφή του Ε.Ε.Σ. στη 

Διεθνή Ομοσπονδία μας έκαναν να αισθανθούμε περήφανοι. Είχαμε υποχρέωση να 

εκσυγχρονιστούμε και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να κάνουμε τον Ε.Ε.Σ. εξωστρεφή 

και καινοτόμο", πρόσθεσε ο κος Αυγερινός.  

Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν επίσης, εκ μέρους του Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ., ο Γενικός Γραμματέας, 

κος Γεώργιος Σκούμας, ο Α' Αντιπρόεδρος, κ. Ηλίας Πετρόπουλος, η Ταμίας κα Ελένη Γιαννοπούλου 

και τα Τακτικά Μέλη, κα Ευαγγελία Γιακουμάτου και κ. Ηρακλής Μαρκουΐζος, καθώς και ο Γενικός 

Διευθυντής του Ε.Ε.Σ., κος Ιωάννης Καραφύλλης, οι οποίοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τις 

ευχάριστες εξελίξεις και ευχήθηκαν στο προσωπικό Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος. 

Τέλος, το λόγο πήρε και η Τομεάρχης Διεθνούς Συνεργασίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης & 

Προγραμμάτων Ε.Ε.Σ., κα Αγγελική Φανάκη, η οποία μαζί με την ομάδα της συνέβαλαν σημαντικά στο 

μεγάλο αυτό βήμα για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.   


