
 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. στην εκπομπή "Αταίριαστοι" της τηλεόρασης του 

ΣΚΑΪ» 

 
Παρακολουθήστε το απόσπασμα (εκπομπή 12.6.2017, από το 01:09:40) πιέζοντας εδώ 

Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. 

Αντώνιος Αυγερινός φιλοξενήθηκε στην ενημερωτική εκπομπή "Αταίριαστοι" της 

τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, με αφορμή την κυριακάτικη διοργάνωση του Τέταρτου Αγώνα 

Δρόμου του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, στη Λίμνη του Μαραθώνα, κατά τη διάρκεια 

του οποίου συγκεντρώθηκε μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας που 

διατέθηκε μεταξύ άλλων και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 

Ο κ. Αυγερινός χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική τη συστηματική ενίσχυση που 

παρέχει η πρωτοβουλία του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ στον Ε.E.Σ., λαμβανομένου 

υπόψη του τεράστιου ανθρωπιστικού έργου του Οργανισμού προς όφελος χιλιάδων 

ευάλωτων οικογενειών και μοναχικών ατόμων απανταχού της Ελλάδος που 

πλήττονται από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Αξίζει να προστεθεί ότι την 

ημέρα του Αγώνα, Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες, μαζί με την ποδηλατική ομάδα 

του Τομέα Σαμαρειτών, βρίσκονταν από νωρίς το πρωί στο πεδίο, προκειμένου να 

προσφέρουν τις Πρώτες Βοήθειες στους συμμετέχοντες, σε περίπτωσης ανάγκης. 

http://www.skai.gr/player/tv/?mmid=290880


Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο 

αποκατέστησε την αλήθεια, υπογραμμίζοντας το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το 

παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με το μόνιμο προσωπικό και τους χιλιάδες 

Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια 

έναν τιτάνιο αγώνα αναγέννησης, αναδημιουργίας και ανόρθωσής του, σύμφωνα 

με τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος, αρχές οι οποίες είχαν παραβιαστεί 

κατάφωρα στο πρόσφατο παρελθόν δημιουργώντας ανυπολόγιστη ζημία (υλική και 

ηθική) στον αρχαιότερο ανθρωπιστικό Οργανισμό της χώρας.  

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πρόσφατη δικαστική 

απόφαση καταπέλτη του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία όχι μόνο δικαιώνει τις 

προσπάθειες της τωρινής Διοίκησης σε μια σειρά από τομείς (διαχείριση 

προσφυγικού, αντιστροφή αρνητικού κλίματος έναντι του Ε.Ε.Σ., κ.ά), αλλά και την 

εμπιστεύεται να συνεχίσει αυτό το έργο για επιπλέον διάστημα έξι μηνών.  

*** 

 


