Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση στη μνήμη των δύο εκλιπουσών Εθελοντριών Φωτεινής Κουτλογεωργίου και
Ελένης Αντωνιάδου από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Κομοτηνής διοργάνωσε τιμητική εκδήλωση στη μνήμη των δύο
εκλιπουσών Εθελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Φωτεινής Κουτλογεωργίου και Ελένης
Αντωνιάδου, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:30, στη Λέσχη "Κομοτηναίων". Την
εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος
Αυγερινός, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο των δύο εθελοντριών γυναικών του Τομέα Νοσηλευτικής
που παράλληλα ήταν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Κομοτηνής, που με τις
απαράμιλλες αλτρουιστικές και ανθρωπιστικές τους δράσεις και ενέργειες λάμπρυναν την ιστορική
διαδρομή του έθνους μας.
Παρόντες στην εκδήλωση εκτός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ.
Παντελεήμονος, ήταν όλες οι πολιτικές και πολιτειακές αρχές του νομού, καθώς και σύσσωμο το Π.Σ.
του Τμήματος. Επίσης, παρέστησαν αντιπροσωπείες από τα Περιφερειακά Συμβούλια των Τμημάτων
Διδυμοτείχου, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης, καθώς και εργαζόμενοι. Ιδιαίτερα
συγκινητικές αναφορές για το έργο των τιμώμενων εθελοντριών έγιναν και από εξέχουσες
προσωπικότητες της πόλης.
Ιδιαίτερα αξιέπαινη ήταν η πρωτοβουλία των εθελοντών του Τμήματος, οι οποίοι πρότειναν να
συγκεντρωθούν χρήματα με σκοπό την αγορά υλικού, επ' ωφελεία των συμπολιτών αλλά και όλων
των πολιτών. Συγκεκριμένα αγοράστηκαν ένα διασωστικό γιλέκο, μία μάσκα απεγκλωβισμού,
νοσοκομειακός ιματισμός και αναλώσιμα υλικά φαρμακείου διάσωσης. Να σημειώσουμε ότι το εν
λόγω φαρμακείο, ήταν μια δωρεά του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης. Όλα τα παραπάνω υλικά
προσφέρθηκαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο ΕΚΑΒ Θράκης, στην Τροχαία της πόλης και στο
Νοσοκομείο της Κομοτηνής.
Ελπίζουμε, είπε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής κα Κλάρα Τζελέπη, η
ευγενής αυτή κίνηση των εθελοντών μας να βρει και άλλους συμπαραστάτες στην πόλη μας, είτε
επιχειρηματίες είτε ιδιώτες γιατί το δέντρο του εθελοντισμού για να ευδοκιμήσει πρέπει να βρει στο
διάβα του και άλλους μιμητές.
Για να δείτε Συνεντεύξεις του Προέδρου Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου Αυγερινού στο TV Ροδόπη πιέστε εδώ
και στο marΩn News πιέστε εδώ.

