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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία» 

Το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014, αεροσκάφος τύπου C 130 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας 

αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό τους διεθνείς αερολιμένες του 

Σεράγεβο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) και του Βελιγραδίου (Σερβία). Το αεροσκάφος μετέφερε 

ανθρωπιστική βοήθεια (πάνω από 95 τόνοι με τρόφιμα, ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης, είδη 

καθαριότητας, κ.α.) προς τους πληγέντες πλημμυροπαθείς των δύο βαλκανικών χωρών, σε 

συνέχεια των καταστροφικών πλημμυρών που άφησαν πίσω τους μεγάλο αριθμό θυμάτων και 

προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές των δύο χωρών.   

Στην παραπάνω πρωτοβουλία κεντρικό ρόλο διαδραμάτισε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, ο 

Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ιδιωτικές εταιρείες 

και πλήθος πολιτών, που απέστελναν συστηματικά ανθρωπιστικό υλικό στην Κεντρική Αποθήκη 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όλο το προηγούμενο διάστημα, εκφράζοντας στην πράξη το 

αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης. Ο ρόλος του Ε.Ε.Σ. συνίστατο στην 

ομαδοποίηση, δεματοποίηση και μεταφορά του ανθρωπιστικού υλικού προς τους ελληνικούς 

αερολιμένες, ενώ στο πλαίσιο αυτό καθοριστική ήταν η συμβολή των Πρεσβειών της Ελλάδας στις 

δύο χώρες, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Ε.Ε.Σ., που ανέλαβε διαμεσολαβητικό ρόλο 

καθώς και των Περιφερειακών Τμημάτων του Ε.Ε.Σ. σε όλη τη χώρα, τα οποία ανταποκρίθηκαν με 

θέρμη στην έκκληση βοηθείας.  

Έχουν προηγηθεί τρεις ακόμη αποστολές μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας από τον Διεθνή 

Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς τη Σερβία, δια μέσου των σερβικών αερογραμμών, στις 

23, 28 Μαΐου και 4 Ιουνίου 2014. Επίσης, ανάλογη πρωτοβουλία οργανώθηκε στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, μέσω του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. της πόλης. Συγκεκριμένα, στη 

συμπρωτεύουσα συγκεντρώθηκαν 22 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού που μεταφέρθηκαν στη Σερβία 

και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αεροπορικώς και σιδηροδρομικώς. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιθυμεί να εκφράσει ιδιαίτερα τις θερμές του ευχαριστίες προς 

τους εθελοντές των τριών του Σωμάτων (Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών, Κοινωνικής 

Πρόνοιας και Νοσηλευτικής) για την ανιδιοτελή εθελοντική προσφορά τους.   

 

 

 


