
 

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2016  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

"Μήνυμα Προέδρου Ε.Ε.Σ. για την επέτειο της 25ης Μαρτίου" 

 

Τιμώντας την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα:  

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και 
αποδίδει την δέουσα τιμή στους ήρωες και τις ηρωίδες που θυσιάστηκαν για την 
απελευθέρωση της πατρίδας από τον τουρκικό ζυγό. Οι αγώνες και η δράση του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ξετυλίγεται από τα βάθη της ιστορίας παράλληλα με την 
δραματική πορεία του Έθνους, από τον 19ο έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Από την 
πρώτη στιγμή της ίδρυσής του στην Ελλάδα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έσπευσε να 
παράσχει πολύτιμη υγειονομική και ανθρωπιστική συνδρομή στο Έθνος στις μετέπειτα 
το 1821 μάχες για την απελευθέρωση, όπως η ηρωική Κρητική επανάσταση του 1878 
και η πολυαίμακτη εξέγερση των υπόδουλων ακόμη Ελληνικών πληθυσμών στις 
περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Κατά τον Ελληνοτουρκικό 
πόλεμο του 1897 προσέφερε νοσηλευτική περίθαλψη σε περισσότερους από 2.000 
ασθενείς και τραυματίες, τόσο από τα πεδία των μαχών (Μπάνι Άρτας, Δομοκό, 
Βελεστίνο κ.α.) με τα κινητά χειρουργεία του, όσο και στα μόνιμα νοσοκομεία που 
ιδρύθηκαν επειγόντως και με πολύ μόχθο σε κατάλληλα διαμορφωμένα οικήματα που 
παραχωρήθηκαν στο Βόλο, Άρτα, Καρβασαρά, Βόνιτσα, Μενίδι Ηπείρου, Πάτρα και 
Αθήνα.  



Επίσης συγκρότησε και λειτούργησε από το 1911 τη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Ε.Ε.Σ., 
η οποία αποτέλεσε κίνητρο για την ανάπτυξη της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στη χώρα.  

Την σημερινή ημέρα μνήμης των πεσόντων για την ελευθερία της πατρίδας τιμούμε 
μαζί με τους στρατιώτες, που έπεσαν μαχόμενοι, και όλες εκείνες τις γενναίες 
εθελόντριες αδελφές νοσοκόμες στο πρόσωπο της Μαρίας Νεγρεπόντη, μιας από τις 
μεγάλες μορφές του Ελληνικού Ερυθροσταυρισμού.  

Σήμερα σε καιρό ειρήνης ο Ερυθροσταυρισμός, μια καταλυτική και μεγαλόπνοη 
ενόραση ανθρωπισμού και εποποιίας, εξακολουθεί να αποτελεί την ρηξικέλευθη και 
μεγαλειώδη ιδεολογική διακήρυξη κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας των 
αδυνάτων, ενώνοντας δυναμικά τις προσπάθειες των ανθρώπων στην καταπολέμηση 
του πόνου και της δυστυχίας.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά και τον αγώνα τόσο των ακριτικών κατοίκων αυτής 
της χώρας όσο και ολόκληρου του ελληνικού λαού, που μαζί με τους ακούραστους 
εθελοντές του στέκονται στο ύψος κάθε δύσκολης περίστασης, φροντίζοντας την 
επούλωση σωματικών και ψυχικών τραυμάτων και συμβάλλοντας με τις ενέργειές τους 
στην εξάλειψη του πόνου και τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης. 


