
 

Λιβαδειά, 9 Μαΐου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 
από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς 

Με πολλές και ποικίλες δράσεις εορτάστηκε από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Λιβαδειάς η Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.  

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 6 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στην Κεντρική 

Πλατεία της πόλης σχετικά με το ανθρωπιστικό έργο του ΕΕΣ και τις δράσεις του 

Τμήματος στην τοπική κοινωνία, ενώ την Τρίτη 7 Μαΐου πραγματοποιήθηκε 

ενημέρωση για τη δράση του Οργανισμού σε σχολεία της πόλης, από τη Διεύθυνση 

Νεότητας του ΕΕΣ. 

Ανήμερα της εορτής, την Τετάρτη 8 Μαΐου, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική 

ατμόσφαιρα, ολοκληρώθηκε ο τριήμερος εορτασμός με εκδήλωση στο Συνεδριακό 

Κέντρο Λιβαδειάς "Χρήστος Παλαιολόγος", όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι την 

αγκάλιασαν με ιδιαίτερη θέρμη αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για τον 

Ερυθρό Σταυρό εκφράζοντας ταυτόχρονα την επιθυμία να δώσουν το ουσιαστικό 

«παρών» στο φιλανθρωπικό και εθελοντικό έργο του Τμήματος. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν από το ΚΔΣ του ΕΕΣ, ο Πρόεδρος Dr. Αντώνιος 

Αυγερινός, ο Γενικός Γραμματέας κος Γεώργιος Σκούμας και ο Γ' Αντιπρόεδρος κος 

Κωνσταντίνος Τζάνος. 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΚΔΣ του ΕΕΣ ανέφερε ότι σήμερα είναι μια μέρα 

γιορτής, μία ημέρα απότισης ελάχιστου φόρου τιμής, σεβασμού και μνήμης σε 

χιλιάδες υπέρλαμπρους ανθρώπους, σε χιλιάδες εθελόντριες και εθελοντές που 

πραγματικά πίστεψαν στην ιδέα, στο όραμα, στις θεμελιώδεις αρχές του Κινήματος 



και έδωσαν όχι μόνο την περιουσία τους αλλά και τη ζωή τους  για να υπηρετήσουν 

τα ιδανικά του Κινήματος. 

Επίσης, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, η Αντιπεριφερειάρχης Ν. Βοιωτίας κα 

Παπαθωμά, η Δήμαρχος Λεβαδέων κα Πούλου, ο Σμηναγός (Τ.Μ.Α.) Γεώργιος 

Τσεκούρας, Αντιδήμαρχοι, ο επίτιμος Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ 

Λιβαδειάς, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Θήβας, Περιφερειακοί και 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι του Δικηγορικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου, 

ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ν. Βοιωτίας, Εκπρόσωποι Αρχών, υπηρεσιών, 

φορέων και συλλόγων, πλήθος μελών και εθελοντών του ΕΕΣ αλλά και συμπολίτες 

μας.    

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΕΕΣ απένειμε τιμητική διάκριση (αργυρό 
μετάλλιο με δύο αστέρια) στον αείμνηστο πρώην Πρόεδρο του Περιφερειακού 
Τμήματος ΕΕΣ Λιβαδειάς Δημήτριο Δρυμούση, το οποίο παρέλαβε η σύζυγός του 
Ευσταθία Δρυμούση.  

 

  


