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Κέρκυρα, 27 Μαρτίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Τελετή Απονομής Πτυχίων, Προαγωγών και Τιμητικών Διακρίσεων 

Εθελοντών Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Κέρκυρας" 

 

Στην κατάμεστη αίθουσα του Ιδρύματος Χρονίως Πασχόντων της Ιεράς Μητρόπολης 

Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 

Μαρτίου 2017 η τελετή Απονομής Πτυχίων, Προαγωγών και Τιμητικών Διακρίσεων 

σε Εθελοντές Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Κέρκυρας, παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. 

Αντώνιου Αυγερινού.  

Συνολικά, εβδομήντα νέοι Εθελοντές Νοσηλευτικής και σαράντα νέοι Εθελοντές 
Κοινωνικής Πρόνοιας ανήκουν πλέον και επίσημα στη μεγάλη ερυθροσταυρική 
οικογένεια, με την υπόσχεση και το καθήκον να διαφυλάξουν και να προάγουν με 
τις πράξεις τους τις Θεμελιώδεις Αρχές του Ερυθροσταυρικού Κινήματος. 
 
Ο Dr. Αυγερινός στον χαιρετισμό του υπογράμμισε την αξία της εθελοντικής και 

ανιδιοτελούς προσφοράς καλωσορίζοντας και ευχόμενος καλή δύναμη στους νέους 

εθελοντές. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. αναφέρθηκε, επίσης, στις εσωτερικές δυσκολίες 

που αντιμετώπισε το Τμήμα όλο το προηγούμενο διάστημα, επαινώντας ιδιαίτερα 
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το έργο και τη δυναμική παρουσία της νέας Προέδρου κας Μαρίας Δημουλά και του 

νέου Δ.Σ.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ορκωμοσία των νέων Εθελοντών και Εθελοντριών του 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κέρκυρας παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα, 

εξαιτίας ελλιπούς φροντίδας του προηγούμενου Δ.Σ., με συνέπεια η κερκυραϊκή 

κοινωνία να στερείται τις τόσο αναγκαίες νοσηλευτικές και προνοιακές υπηρεσίες 

τους. Για τον λόγο αυτόν επίσης ήταν έκδηλη η ικανοποίηση και χαρά όλων των 

εθελοντών, οι οποίοι μετά από μεγάλη καθυστέρηση κατόρθωσαν να ορκιστούν και 

να λάβουν τα πτυχία τους.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των πολιτειακών και 

πολιτικών αρχών του νησιού, της Εκκλησίας, του Στρατού, της Πυροσβεστικής και 

της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 

Αντιπεριφερειάρχες, ο Αντιδήμαρχος, ο πρωτοσύγκελος της Ι.Μ., ο Διοικητής της 

Ανωτέρας Φρουράς και ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού Κέρκυρας. 

Εκ μέρους του Ε.Ε.Σ. παραβρέθηκαν επίσης η Τομεάρχης Νοσηλευτικής κα 

Παρασκευή Φελέκη και η Τομεάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας κα Ζέφη Θανάσουλα. 
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