
 

Δράμα, 26 Οκτωβρίου 2017 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

Με συγκλονιστικό θεατρικό δρώμενο γιόρτασε το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Δράμας τα 140 χρόνια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η Εκδήλωση ήταν 
αφιερωμένη στην θρυλική νοσηλεύτρια και εθελόντρια του έπους του ΄40 

 

Με μία λαμπρή εκδήλωση και την συγκλονιστική παρουσίαση θεατρικού δρώμενου, 

που ξύπνησε τις μνήμες από το υπερένδοξο έπος του ΄40, το Περιφερειακό Τμήμα 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δράμας γιόρτασε, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, τη 

συμπλήρωση των 140 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη 

χώρα και τα 80 χρόνια λειτουργίας του ως τοπικό Τμήμα. 

Στην κατάμεστη αίθουσα της Περιφέρειας Δράμας, παρουσία του Προέδρου του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιου Αυγερινού, επισήμων και 

αντιπροσωπειών του Ε.Ε.Σ. από όλη την Ελλάδα, τιμήθηκε με επισημότητα η 

Αδελφή Νοσηλεύτρια και Εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σύμβολο 

της νεότερης ιστορίας μας, και όσα πρόσφερε στο ηρωικό έπος του '40. 

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος 

Αυγερινός απέτισε τον δέοντα φόρο τιμής και μνήμης σε όλους τους ήρωες και τις 



ηρωίδες του Ε.Ε.Σ., που θυσίασαν τη ζωή τους στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και 

άφησαν μια μεγαλειώδη κληρονομιά στον ιστορικό Οργανισμό. «Όλοι οι 

Ερυθροσταυρίτες έγραψαν εκείνη την εποχή ιστορία στα χιονισμένα βουνά του 

μετώπου και στα νοσοκομεία, διαπνεόμενοι από τις μεγαλόπνοες αλτρουιστικές 

αρχές και παραδόσεις», υπογράμμισε ο κ. Αυγερινός. «Άλλωστε, ο Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός είναι παρών σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας μας, από 

τους Ελληνοτουρκικούς πολέμους, τους Βαλκανικούς και τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. 

Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται σήμερα να είμαστε απλοί θεατές αυτού του 

ένδοξου παρελθόντος του, αλλά επιβάλλεται να ενισχύσουμε την αγαθοποιό 

δυναμική του σε ολόκληρη την κοινωνία», κατέληξε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. 

 

Στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Δράμας κα 

Νίνα Παπαδοπούλου ανέφερε ότι η ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

γράφεται κάθε μέρα και τόνισε ότι πρέπει να είμαστε οι συνεχιστές εκείνου του 

άξιου και ένδοξου έργου, προχωρώντας με βάση τις επτά Θεμελιώδεις Αρχές του 

Κινήματος. 

Τους παρευρισκόμενους συγκίνησε η παρουσίαση θεατρικού δρώμενου και η 

συγκλονιστική είσοδος της αυθεντικής σημαίας του πολέμου. Με το θρυλικό 

«Παιδιά της Ελλάδος», που ερμήνευσε σοπράνο, την παρουσία ένστολων 

νοσηλευτριών του Ερυθρού Σταυρού, τραυματιών και πάνοπλων στρατιωτών,  

ξαναζωντάνεψαν επί σκηνής οι ιστορικές μνήμες του αιματοβαμμένου έπους του 

΄40. Όλες οι στολές, τα όπλα και ο εξοπλισμός ήταν αυθεντικός, προερχόμενος από 

τη συλλογή του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου «Μιχάλη Τσαρτσίδη». Η 

ανάκρουση δε του εθνικού μας ύμνου από την μπάντα του Μουσικοδραματικού 

Συλλόγου Χωριστής «Αναγεννηθείσα Μακεδονία» προκάλεσε ρίγη συγκίνησης. 

Στην ομιλία του ο εκπαιδευτικός, συλλέκτης και ιστορικός ερευνητής κ. Σπυρίδων 

Τσαρτσίδης, ο οποίος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την ιστορική 

κληρονομιά που αφήνει στον Ε.Ε.Σ. μέσω του Μουσείου του, έδωσε αναλυτικά 

στοιχεία για τη συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο έπος που 



εκτυλίχθηκε στα βουνά της Αλβανίας και περιέγραψε με εκπληκτικό τρόπο σκηνές 

που επικρατούσαν στο μέτωπο και τον αγώνα για τη λευτεριά της πατρίδας. Όπως 

είπε χαρακτηριστικά, ο Ε.Ε.Σ. διέθεσε και τις 500 νοσηλεύτριες του στον πόλεμο, 

ενώ εκπαίδευσε και 2.500 εθελόντριες για τις ανάγκες του αγώνα, που εργάστηκαν 

με αυταπάρνηση στα νοσοκομεία αλλά και στο μέτωπο. 

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκε επίσης για τη πολύχρονη δράση του ο 

σημερινός πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Περιστερίου κ. 

Ευστράτιος Εγγλέζος, ο οποίος εγγράφηκε στο Σώμα Σαμαρειτών σε ηλικία μόλις 18 

ετών. Έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 60 χρόνια εθελοντικού έργου, 

συνεχίζει έως σήμερα να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του προς τον 

πάσχοντα άνθρωπο.  

Στην εκδήλωση, που παρουσίασε η δημοσιογράφος Ελένη Ρανδζή, βραβεύτηκαν 

επίσης για την πολύχρονη προσφορά τους ο ιατρός κ. Αθανάσιος Βενέτης και ο 

δημοσιογράφος-σκηνοθέτης κ. Κωστής Μελιάδης, για την σκηνοθεσία και 

παραγωγή τριών σποτ του Ε.Ε.Σ. Ο κ. Μελιάδης παρέλαβε το βραβείο του από τον 

αρχισυντάκτη της ΕΡΤ κ. Αλέξη Λαχανά, ο οποίος συμβάλλει καθοριστικά στην 

προβολή του Ερυθροσταυρικού έργου. Βραβεία απονεμήθηκαν επίσης στην Γενική 

Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας, στην 

ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας, όπως επίσης και στην κα Νίκη Δισλία. Όλοι μαζί, 

πρόσωπα και φορείς, ξεχώρισαν για την εθελοντική τους βοήθεια και τη διαχρονική 

στήριξη του έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.  



Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσημοι εκπρόσωποι των θρησκευτικών, 

στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, ο πρόεδρος των ΚΕΦΙ Περιστερίου κ. Σάκης 

Ζορπίδης,  ως εκπρόσωπος του Δήμου Περιστερίου, η Τομεάρχης Νοσηλευτικής του 

Ε.Ε.Σ. κα Βούλα Φελέκη, η Τομεάρχης Σαμαρειτών Διασωστών Ναυαγοσωστών του 

Ε.Ε.Σ. κα Μαρίνα Σταμάτη, η αντιπρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Περιστερίου και 

στέλεχος του Ε.Ε.Σ. κα Στέλλα Κατσουλοπούλου, ο Αρχηγός του Σώματος 

Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. κ. Μεμέτ Αλί Ζεκή, οι Αρχηγοί των 

Σωμάτων Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Σερρών, 

Θεσσαλονίκης, Δράμας, αντιπροσωπείες του Ε.Ε.Σ. από την Αθήνα, τον Πειραιά, το 

Περιστέρι, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την Ξάνθη, σύσσωμο το Δ.Σ. του 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Δράμας, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ξάνθης 

και πλήθος κόσμου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη συμμετοχή στην εκδήλωση της αντιπροσωπείας 

Περιστερίου, παραχωρήθηκε δωρεάν λεωφορείο με τη μεσολάβηση του δημάρχου 

Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, και της αντιδημάρχου Πολιτισμού κας Μαίρης 

Τσιώτα, τους οποίους ο Ε.Ε.Σ. ευχαριστεί θερμά.  
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