
 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Πτολεμαΐδα, 22 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Αγιαςμόσ ςτο ανακαινιςμζνο γραφείο του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Πτολεμαΐδασ 

Με τισ ευλογίεσ τθσ Εκκλθςίασ από  τον  Πρωτοςφγκελλο τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Φλωρίνθσ Πρεςπϊν και 

Εορδαίασ  Αρχιμανδρίτθ  Νικθφόρο Μανάδθ,  τθσ εκπρόςωπου του Προζδρου  του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 

Σταυροφ, Dr. Αντωνίου  Αυγερινοφ, Διευκφντριασ  Συντονιςμοφ και Επικοινωνίασ 

Νοςθλευτικϊν  Υπθρεςιϊν  Π.Τ. ΕΕΣ, κα  Ευγενία Γκόγκου, εκπροςϊπων φορζων,  εκελοντϊν και φίλων του 

κεςμοφ,  τελζςκθκε ο κακιερωμζνοσ Αγιαςμόσ, για τθν ζναρξθ τθσ νζασ Ερυκροςταυρικισ περιόδου, ςτο 

ανακαινιςμζνο Γραφείο του Περιφερειακοφ Τμιματοσ ΕΕΣ Πτολεμαΐδασ, τθν Πζμπτθ 17 Νοεμβρίου 2022. 

Τθν τεράςτια προςφορά του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ ςτθν πατρίδα και ςτον πόλεμο , τόνιςε ο 

Σεβαςτόσ  Πρωτοςφγκελοσ  με τθν ευχι  να υπάρχει  ειρινθ ςτον κόςμο,  ενϊ ςυνεχάρθ τθν Πρόεδρο και 

το  Περιφερειακό Συμβοφλιο, για τθν ανάλθψθ των νζων κακθκόντων, ευχόμενοσ δφναμθ ςτο ανκρωπιςτικό 

ζργο τουσ. 

Για «περίςςευμα αγάπησ προσ τον Ερυθρό Σταυρό», που προζκυψε από τθν ακρόα  ςυμμετοχι του 

κόςμου,  ζκανε λόγο θ Πρόεδροσ Κυριακι Πουλαςιχίδου, θ οποία ευχαρίςτθςε για τθν παρουςία τουσ  τον 

Πανοςιολογιϊτατο,  τθν εκπρόςωπο του Προζδρου του ΕΕΣ κ. Γκόγκου και τθν Εκπαιδεφτρια του ΠΤ ΕΕΣ 

Πτολεμαΐδασ κ.Γραμματικοποφλου,  τουσ παριςταμζνουσ  Βουλευτζσ ΠΕ Κοηάνθσ Βρυηίδου και 

Κωνςταντινίδθ, τον εκπρόςωπο του Δθμάρχου  Εορδαίασ Παναγιϊτθ Πλακεντά, τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ 

Πτολεμαΐδασ, τουσ πρϊθν και νυν Αντιδθμάρχουσ και για τθ ςυμβολι τουσ ςτθ λειτουργικι και αιςκθτικι 

αναβάκμιςθ του Γραφείου. 

Κυρίωσ, ευχαρίςτθςε όλουσ  τουσ εκελοντζσ,  τα μζλθ του νζου Τμιματοσ Υγείασ  εκελοντϊν με τθ 

ςθμαντικι  παρουςία τθσ Εκπαιδεφτριάσ τουσ Ελζνθσ  Γραμματικοποφλου,  μζλθ και φίλουσ του Ερυκροφ 

Σταυροφ Πτολεμαΐδασ . 



Η κ. Πουλαςιχίδου  επιςιμανε ότι αποτελεί μεγάλθ τιμι, για το Περιφερειακό Τμιμα, που ανικει  ςτθ 

μεγάλθ  οικογζνεια του ΕΕΣ, θ οποία ζχει ςτο τιμόνι τθσ, ςτθ κζςθ του Προζδρου μία λαμπρι και 

φωτιςμζνθ  προςωπικότθτα, ζναν οραματιςτι, που με ςκζνοσ και αυταπάρνθςθ υπθρετεί τισ αξίεσ του 

Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ,  ςτθρίηοντασ  το ζργο όλων των Περιφερειακϊν Τμθμάτων τθσ επικράτειασ. 

Η Πρόεδροσ εξιρε το ζργο  τθσ επί   40 ζτθ Προζδρου προκατόχου τθσ Ιωάννασ Μοςχίδου  Ευαγγζλου και τθ 

ςυμβολι όλων των προθγοφμενων διοικιςεων κακϊσ και όλων των εκελοντϊν, ενϊ αναφζρκθκε ςτα 

πεπραγμζνα του νζου Περιφερειακοφ Συμβουλίου και ςτθν ζντονθ παρουςία του Ερυκροφ Σταυροφ ςτθν 

τοπικι κοινωνία, που  αγκαλιάςτθκε  από φορείσ και πολίτεσ, κακϊσ και ςτουσ μελλοντικοφσ ςτόχουσ τθσ 

Διοίκθςθσ. 

Μεταφζροντασ το κερμό χαιρετιςμό του Προζδρου του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, Dr.  

Αντωνίου  Αυγερινοφ, πρωτεργάτθ τθσ Αναγζννθςθσ του οργανιςμοφ,  θ Διευκφντριά Συντονιςμοφ και 

Επικοινωνίασ Νοςθλευτικϊν Υπθρεςιϊν ΠΤ ΕΕΣ Ευγενία Γκόγκου, θ οποία για δεφτερθ φορά τίμθςε  με τθν 

παρουςία τθσ το  Τμιμα, ζδωςε το ςτίγμα του ΕΕΣ. 

Στάκθκε ςτθ ςθμαςία τθσ αγάπθσ και τθσ αλλθλεγγφθσ, ςυγχαίροντασ  όλα τα Π.Σ. και τουσ 

εκελοντζσ,  κακϊσ και τισ τοπικζσ Αρχζσ που ςτιριξαν το ζργο του τοπικοφ  Ερυκροφ Σταυροφ, τονίηοντασ ότι 

μζςα από αυτι τθ ςτιριξθ, ςτθρίηουν και τθν τοπικι κοινωνία. Η  όμορφθ και λθτι  εκδιλωςθ 

ολοκλθρϊκθκε με  χειροποίθτα κεράςματα, που παραςκεφαςαν οι εκελόντριεσ. 

*** 


