
 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιστολές Κου Επιτετραμμένου της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας 

της Κίνας στην Ελλάδα και του Γενικού Γραμματέα του Κινεζικού 

Ερυθρού Σταυρού προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό μετά τη χθεσινή 

παράδοση της επιταγής των 100.000 USD 

 

Τις προσπάθειες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την στήριξη των 

πληγέντων των πυρκαγιών της Αττικής εξαίρει ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας 

της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Κ. Wang Qiang, σε δήλωσή του, 

μετά τη χθεσινή παράδοση επιταγής ύψους 100.000 USD προς τον Πρόεδρο 

του Ε.Ε.Σ. κ. Νικόλαο Οικονομόπουλο, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας 

για τους πυρόπληκτους από τον Κινεζικό Ερυθρό Σταυρό. 

Η δήλωση του κ. Wang Qiang έχει ως εξής: 

«Από τη μεριά της, η Κίνα με τη δωρεά αυτή θέλει να στηρίξει την Ελλάδα στο 

έργο της ανακούφισης και της ανοικοδόμησης μετά την καταστροφή. Πιστεύω ότι 

με τις κοινές και ακάματες προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης και του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι άνθρωποι που επλήγησαν από αυτή την 

τραγωδία θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις τωρινές δυσκολίες και θα 

ξαναχτίσουν τα σπιτικά τους.» 



Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του Κινεζικού Ερυθρού Σταυρού κ. Wang 
Ping απέστειλε την ακόλουθη επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού: 
 
"Με μεγάλη μου λύπη πληροφορήθηκα την είδηση, ότι καταστροφικές πυρκαγιές 
εκδηλώθηκαν πρόσφατα στη χώρα σας, προκαλώντας εκτεταμένες απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές και στις περιουσίες των πολιτών. Εκ μέρους του Ερυθρού 
Σταυρού της Κίνας, με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας εκφράσω τα 
ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους τους πληγέντες πληθυσμούς. 
 
Ο Ερυθρός Σταυρός της Κίνας αποφάσισε να δωρίσει το ποσό των 100,000 
δολαρίων (USD) προκειμένου να υποστηρίξει τις ανακουφιστικές επιχειρήσεις του 
Εθνικού σας Συλλόγου. 
 
H παράδοση της δωρεάς πραγματοποιείται μέσω της Κινεζικής Πρεσβείας στην 
Ελλάδα. Πιστεύω ότι με τις κοινές προσπάθειες της πολιτείας και του Εθνικού σας  
Συλλόγου, οι πληγέντες πληθυσμοί θα αποκαταστήσουν την ομαλότητα στις ζωές 
τους το συντομότερο δυνατό. 
 
Ευχόμενος κάθε δύναμη στις ανθρωπιστικές σας προσπάθειες. 
 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Wang Ping". 
  
Εκ μέρους του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. κ. Νικολάου Οικονομόπουλου, εκφράστηκε η 

ευγνωμοσύνη του Ερυθρού Σταυρού της χώρας μας προς τον Επιτετραμμένο της 

Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Κο Wang Qiang, τον 

Κινέζο ομόλογό του, καθώς και συνολικά στην Κινεζική κοινότητα στην Ελλάδα, 

με αφορμή την γενναιόδωρη χειρονομία. Με την οποία, όπως τονίζει, 

αναγνωρίζεται εμπράκτως η δύσκολη, αλλά αναγκαία και καθοριστική 

ανθρωπιστική αποστολή που έχει αναλάβει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για 

την στήριξη των πληγέντων της Αττικής. 

 


