
 

Καρδίτσα, 30 Ιανουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Διαχρονικά αφοσιωμένος στον άνθρωπο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός". 

Εκδήλωση κοπής πίτας από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας 

 

Στο Παυσίλυπο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 η επίσημη 

εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας, με την 

ξεχωριστή παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντωνίου 

Αυγερινού.  

Ο Πρόεδρος του τοπικού Τμήματος του Ε.Ε.Σ. κ. Αντωνόπουλος έκανε ένα σύντομο 

απολογισμό των δράσεων για το 2017 ενώ απηύθυνε προσκλητήριο ένταξης στις τάξεις του 

μεγαλύτερου ανθρωπιστικού και εθελοντικού Οργανισμού της χώρας μας σε όσους 

συμπολίτες μας διακατέχονται από διάθεση προσφοράς.   

Κορυφαία εκδήλωση της χρονιάς που πέρασε ήταν η ορκωμοσία 70 νέων εθελοντών 

Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας ενώ σπουδαίος τομέας δραστηριοτήτων του 

Τμήματος αποτελεί η εκπαίδευση πολιτών, σχολείων, φορέων και συλλόγων στις Πρώτες 

Βοήθειες.  

Ακολουθεί σχετικό άρθρο της τοπικής εφημερίδας "Νέος Αγών". 

 







 
 
 

   
  
   

 
  
  
  

 
    
  
   


   

   
   


    

  


  

      
 
 
    
  


 
   



   

  

 





  




    



   





  



   


 
   
  
 





       










 




   











         
















 
 
   


 






 
   

      
    









  




      


 


  



   



      

















  






 



 






 
  

   
  

  
 





 

 


   

    


    
   

   


   



    




  

     

     
    
    
  















   



     
   








 

   

 
 
   
 
  




   



    


  





 

 
  

 







  



   

  





     

    

    













   
  

   



    














 



   

   





  
  
    
   
   

 









 
  




   


    

   


  

  




   



   

    






     


    






