
Λάρισα, 16 Δεκεμβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τελετή υπόσχεσης Εθελοντών Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας 

Σε μια σεμνή τελετή, αλλά ταυτόχρονα λαμπερή από τα πρόσωπα των Εθελοντών, 
πραγματοποιήθηκε, με κάθε επισημότητα, στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Larisa Imperial 
στη Λάρισα, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, η Τελετή Υπόσχεσης των Εθελοντών Νοσηλευτικής και 
του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Λάρισας. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν προαγωγές σε Εθελοντές και των δύο 
Τμημάτων, ως ελάχιστη ανταμοιβή της καθοριστικής συμβολής τους στο έργο του Οργανισμού. Οι 
προαγωγές αποδίδονται Τιμής Ένεκεν στις Εθελόντριες και στους Εθελοντές, τόσο για τις Εθελοντικές 
ώρες που έχουν προσφέρει, όσο και για τα χρόνια που υπηρετούν τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, από πλευράς του Ε.Ε.Σ. ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ. του 
Ε.Ε.Σ., Δρ. Αντώνιος Αυγερινός και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Νάουσας με τα Τακτικά 
Μέλη του, Εκκλησιαστικές, Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές, καθώς και πλήθος κόσμου. 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας, κα Ελισάβετ Καρανίκα καλωσόρισε στην 
οικογένεια του Οργανισμού τους νέους Εθελοντές, οι οποίοι αναμένεται να προσφέρουν και εκείνοι 
τις πολύτιμες εθελοντικές υπηρεσίες τους στο εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον, που διαμορφώνουν 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και αυξημένων ανθρωπιστικών προκλήσεων, με ακλόνητη προσήλωση 
στις αρχές της ανιδιοτελούς προσφοράς και της αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, χαιρέτησε με τη σειρά του την Τελετή Υπόσχεσης, 
συνεχάρη όλους τους Εθελοντές, οι οποίοι μετά από μια επίπονη και ουσιαστική εκπαίδευση πλέον 
φέρουν με υπερηφάνεια το διαχρονικό έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού και τους ευχήθηκε να είναι 
αντάξιοι της διαχρονικής πορείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των θεμελιωδών αρχών του 
κινήματος. 

Μετά την αναφώνηση της «Υπόσχεσης», όλοι με τη σειρά τους στις ομιλίες τους τόνισαν πόσο 
σημαντικό έργο επιτελεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καθώς και ότι οι εθελοντές δίνουν το 
παράδειγμα αποτελώντας σημαντικό πρότυπο με την ανιδιοτελή προσφορά τους σε τοπικό και όχι 
μόνο επίπεδο στους νέους του τόπου μας. Η Τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή προαγωγών και 

την απαγγελία του εθνικού ύμνου.  


