
 

Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2017 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

Επίσκεψη του Προέδρου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιου Αυγερινού 

στο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης: Εποικοδομητικές συσκέψεις εργασίας 

και συναντήσεις με τα μέλη του τοπικού Δ.Σ. και Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός επισκέφθηκε 

την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης όπου είχε 

εποικοδομητική συνάντηση εργασίας με τα μέλη του τοπικού Διοικητικού 

Συμβουλίου ενώ πραγματοποίησε και ομιλίες στους Εθελοντές και των τριών 

Σωμάτων (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών) οι οποίοι και του επεφύλαξαν θερμότατη υποδοχή. 

Ο κ. Αυγερινός κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τον πρόεδρο του Τμήματος 

Θεσσαλονίκης κ. Επαμεινώνδα Μολυβά και τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησε καίρια 

ζητήματα, που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος και στη διεξαγωγή του 

ανθρωπιστικού έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην πόλη και την ευρύτερη 

περιοχή. 

Σε ομιλίες που πραγματοποίησε στη συνέχεια στους Εθελοντές του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού, και μέσα σε κλίμα ομοψυχίας, ο κ. Αυγερινός επεσήμανε την 

ανάγκη το εθελοντικό έργο να ενταθεί λόγω των σοβαρών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. Ο Πρόεδρος 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «οι Εθελοντές 

σημαίνουν το Α και το Ω για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, καθώς τα τελευταία δύο 

χρόνια συσπειρωθήκαμε σαν μία γροθιά και με τον απαράμιλλο ζήλο και τη 

σκληρή δουλειά, όλοι οι Ερυθροσταυρίτες Εθελοντές και επαγγελματίες κατάφεραν 



ενωμένοι να κάνουν αισθητή την παρουσία και το έργο του ιστορικού Οργανισμού 

στην κοινωνία, η οποία το αναγνωρίζει και στέκεται αρωγός στο πλευρό του». 

Ο κ. Αυγερινός συζήτησε πολλές ώρες με τους Εθελοντές του Ε.Ε.Σ., οι οποίοι  

εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έμπρακτη και αμέριστη στήριξη του 

Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο καθημερινό έργο τους, ενώ όλες οι 

πλευρές επανέλαβαν την πρόθεσή τους να συνεχιστεί απρόσκοπτα  ο καλός αγώνας 

της μεγάλης Ερυθροσταυρικής οικογένειας με αποδέκτη τον πάσχοντα άνθρωπο. 

*** 

 


