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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βράβευση Εθελοντών του Τομέα Υγείας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις κατά της 
πανδημίας covid-19 για τα έτη 2020-2022 από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Διοίκησης 

Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιο Αυγερινό 

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε την 1η Οκτωβρίου 2022 στην αίθουσα 
«ΑΡΜΟΝΙΑ» του Νομαρχείου Αλεξανδρούπολης τη βράβευση 35 Εθελοντών του Τομέα Υγείας, οι οποίοι 
συμμετείχαν στις δράσεις κατά τις πανδημίας covid-19 τα έτη 2020-2022. 

Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν και δύο γιατροί της Ομάδας Υγειονομικής Κάλυψης κυρίες, Ελευθεριάδου 
Ευτυχία- Αγγειοχειρουργό και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος και η Σεϊτάνη Δέσποινα-
Μικροβιολόγο και Τακτικό Μέλος Ε.Ε.Σ. 

Την εκδήλωση λάμπρυνε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος 
Αυγερινός, ο οποίος βράβευσε και συνεχάρη τον κάθε Εθελοντή ξεχωριστά για την πολύτιμη προσφορά το στο 
ανθρωπιστικό έργο του Ε.Ε.Σ. κατά τη δύσκολη διάρκεια της πανδημίας covid-19. 

Ο Πρόεδρος Κ.Δ.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του ιστορικού έργου του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, συνεχιστές του οποίου οφείλουν να σταθούν οι Εθελοντές όλων των Σωμάτων Ε.Ε.Σ. 
ακολουθώντας ένθερμα τις Θεμελιώδεις Αρχές του. 

Επιπλέον, τόνισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
με τη σημαντική προσφορά των Εθελοντών και των Υπηρεσιών του, που στήριξαν την ελληνική κοινωνία και 
την ελληνική Πολιτεία στον τομέα της πρόληψης (θερμομετρήσεις, διενέργεια rapid test, εμβολιασμούς) και 
Αγωγής Υγείας (εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών και Ατομικής Υγιεινής) και Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος Κ.Δ.Σ. Dr. Aντώνιος Αυγερινός ευχαρίστησε θερμά όλους τους 
εθελοντές του Ε.Ε.Σ. και ειδικότερα τους βραβευθέντες για την αξιολογη παρουσία τους στο ερυθροσταυρικό 
έργο και τους κάλεσε να συνδράμουν και να ενισχύσουν τη νέα αναγεννητική πορεία του Ε.Ε.Σ. 



Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους τοπικές αρχές, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης κος Δημήτρης Πέτροβιτς, ο εκπρόσωπος της ΧΙΙ 

Μεραρχίας κος Μανδαλίδης Κρίτων, ο Διευθυντής Νοσηλευτικής του Π.Γ.Ν.Α κος Αθανάσιος Γκουτζιβελάκης, 
ο Διευθυντής της 6ης και 9ης Περιφέρειας ΕΚΑΒ κος Χαρίλαος Λώτης. 

Επίσης, εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ε.Σ. Ξάνθης, Κομοτηνής, 
Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με συνοδεία των Εθελοντών Σαμαρειτών καθώς και συγγενείς των 
βραβευθέντων εθελοντών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού τμήματος του Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης ευχαριστεί θερμά τους 
Εθελοντές του Τομέα Υγείας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν επάξια στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για τη διάθεση της αίθουσας του 
Νομαρχείου, τους χορηγούς των εδεσμάτων: Γκαβανόζη Θωμα «CHOCOLATE», Γρηγόρη Ευμορφόπουλο 
«KEROUAC», Σαββίδης Στέλιος «ΣΑΛΑΤΕΣ PIC-NIC».  
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