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Αγαπητοί συνοδοιπόροι στο έργο του εθελοντισμού, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, 

Ήρθε η στιγμή που ένας κύκλος ζωής έκανε την τροχιά του για να ανοίξει ένας καινούργιος, 

τόσο για εμένα όσο και για τον άνθρωπο που θα λάβει τη θέση μου, ως Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Τμήματος Τρικάλων.  

Η στιγμή είναι φορτισμένη συναισθηματικά, γεμάτη με αναμνήσεις, εικόνες, δράσεις. Είναι 

μια στιγμή που με φέρνει και πάλι κοντά στους ανθρώπους που στήριξαν το έργο μας για 

οκτώ συναπτά έτη: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικά, τις ακαταπόνητες 

εθελόντριες που δεν σταμάτησαν να τρέχουν κυριολεκτικά σε όλες τις Δομές, τους γιατρούς 

–νοσοκομειακούς και ελεύθερους επαγγελματίες –τους χορηγούς και δωρητές, όλοι τους 

«μεγάλοι», πολλοί εκ των οποίων προσέφεραν όχι αυτό που περίσσευε, αλλά αυτό που 

στερούσαν από τον εαυτό τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι άγγιξαν την ψυχή μου και έβαλαν 

ανεξίτηλα την υπογραφή τους στο βιβλίο της ζωής μου. 

Αυτή τη στιγμή ωστόσο, έχω επιλέξει να μιλήσω για το τώρα και όχι για το χθες. Αυτό 

άφησε το αποτύπωμά του και ανήκει πλέον στην αποθήκη της μνήμης. Θα μιλήσω για το 

τώρα και το αύριο που όλοι ευελπιστούμε ότι θα είναι ακόμη καλύτερο, ακόμη 

αποδοτικότερο, ακόμη προσφορότερο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες που πρέπει 

να προληφθούν και να καλυφθούν. 

Το τώρα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό έχει έναν ακαταπόνητο εθελοντή, έναν άνθρωπο 

ουσιαστικό και συνάμα διακριτικό, έναν υπηρέτη του εθελοντισμού με αγνά κίνητρα και 

εξίσου αγνό τρόπο να τα εκφράζει: Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Διοίκησης, κ. Αντώνη 

Αυγερινό.  

Ο Δρ. Αντώνης Αυγερινός, ο δικός μας Πρόεδρος εδώ και τεσσεράμισι χρόνια, ως Ταμίας 

στην κεντρική διοίκηση του ΕΕΣ και ως Πρόεδρος τα σχεδόν τρία  τελευταία χρόνια, μας 

έχει εκπλήξει ευχάριστα και μας έχει ανακουφίσει. Γιατί ακόμη υπάρχουν άνθρωποι, 

πολυπράγμονες, δραστήριοι, μορφωμένοι, με ανοδική επαγγελματική σταδιοδρομία, που 

δεν εφησυχάζουν, δεν φείδονται δυνάμεων προκειμένου να προσφέρουν ολόψυχα στον 

συνάνθρωπό τους.  
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Ο Αντώνης Αυγερινός, ως αριστούχος φαρμακοποιός με μεταπτυχιακές σπουδές και 

διδακτορικό τίτλο, ως διευθυντής και διοικητής σε υψηλότατες θέσεις ευθύνης, με 

αποδεδειγμένη επιστημονική δράση και αδιαμφισβήτητη επαγγελματική επιτυχία, έβρισκε 

πάντα χρόνο για να συμμετέχει ενεργά σε συλλόγους, σωματεία και ιδρύματα που 

προσέφεραν με άξονα τον επιστημονικό του τομέα, στον συνάνθρωπο. Αυτή η άσβεστη 

επιθυμία του, τον οδήγησε εδώ και τέσσερα χρόνια στους κόλπους του ΕΕΣ 

αποδεικνύοντας σε όλους μας ότι εάν ο άνθρωπος θέλει, μπορεί. Είναι ο μόνος που 

επισκέπτεται τα Τμήματα, ο ίδιος χωρίς αντιπροσώπους, διακριτικά, χωρίς 

τυμπανοκρουσίες, χωρίς να επιβαρύνει το ένα Τμήμα έναντι του Άλλου, αλλά φυσικά ούτε 

και τον Ερυθρό Σταυρό. Διανύει αποστάσεις ανά την Ελλάδα, τις περισσότερες φορές 

αυθημερόν, προκειμένου να βρεθεί κοντά σε αυτούς που προσφέρουν και τελικά σε αυτούς 

που δέχονται την προσφορά.  

Την ημέρα αυτή, την ημέρα που παραδίδω τη θέση μου ως Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Τμήματος Τρικάλων, θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί άνθρωποι όπως αυτός, 

μας δείχνουν τον δρόμο της ουσίας, τον δρόμο της καρδιάς και τελικά τον δρόμο της ηθικής.  

Αυτόν τον δρόμο από σήμερα καλείται να διανύει η Νικολέτα Μπρουζούκη, η νέα μας 

Πρόεδρος, και είμαστε βέβαιοι, όλοι όσοι τη γνωρίζουμε, έστω και λίγο, ότι θα τον διανύσει 

με τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αδιασάλευτες αξίες της εθελοντικής προσφοράς με τις οποίες 

έχει έως σήμερα πορευτεί το Τμήμα μας. Η μόρφωσή της, ο ρόλος της ως συζύγου και ως 

μητέρας δύο παιδιών, ο αξιέπαινος τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε την προτίμηση 

τόσων Τρικαλινών σε θέσεις ευθύνης, ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και 

Δημοτική Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος δημοτικής επιχείρησης κοινωνικής μέριμνας, Πρόεδρος 

πολιτιστικού οργανισμού και ως Εθελόντρια σε προγράμματα συμβουλευτικής –

υποστηρικτικής του ΕΕΣ στο Τμήμα Τρικάλων μας διαβεβαιώνουν ότι η Νικολέτα 

Μπρουζούκη διαθέτει όλα τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα που χρειάζεται να έχει 

ένας άνθρωπος σε αυτήν την θέση: Εντιμότητα, ενσυναίσθηση, διάθεση προσφοράς. Η 

μέχρι σήμερα πορεία της το επιβεβαιώνει, η συνέχειά της, είμαστε βέβαιοι, ότι θα το 

αποδείξει.  

Καλή επιτυχία.  


