
 

Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Επανεκκίνηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τη Θεσσαλονίκη 

ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Dr. Αντώνιος Αυγερινός στην εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας 

 

Τη νέα πορεία και επανεκκίνηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από την όμορφη 

πόλη της Θεσσαλονίκης, μια σύγχρονη πορεία ταυτισμένη απόλυτα με τις 

Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος, υπογράμμισε  ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης κοπής της 

πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, που 

πραγματοποιήθηκε χθες στο Πολεμικό Μουσείο. Παρουσία του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, της Αντιπεριφερειάρχη κ. Βούλας 

Πατουλίδου, του πρώην Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, προξενικών αρχών, 

εκπροσώπων της θρησκευτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας και των 

Εθελοντών των τριών Τομέων της μεγάλης Ερυθροσταυρικής οικογένειας, ο κ. 

Αυγερινός επισήμανε ότι «σήμερα, οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και τα τεράστια 

κοινωνικά προβλήματα απαιτούν από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αναθεώρηση 

στόχων και σκοπών, αναπροσαρμογή των ενεργειών μας, ώστε να προχωρήσουμε σε 

καινοτόμες δράσεις που θα αναδείξουν το νέο κοινωνικό, αλληλέγγυο και σύγχρονο 

προφίλ του Ε.Ε.Σ.». 



Η νέα πορεία του Ε.Ε.Σ. θα επιτευχθεί με τη μεγάλη δύναμη των Εθελοντών μας, 

τόνισε ο κ. Αυγερινός «οι οποίοι αποτελούν την ψυχή, την καρδιά και την κινητήριο 

δύναμη. Χωρίς αυτούς ο Ε.Ε.Σ. δεν θα μπορούσε να υπάρξει επί 140 χρόνια, 

αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη των παλαιότερων ερυθροσταυριτών, οι 

οποίοι καθοδηγούμενοι από τον μεγάλο ιδεολόγο Ερρίκο Ντυνάν κατάφεραν να 

κάνουν τον Ε.Ε.Σ. το μεγαλύτερο εθελοντικό ανθρωπιστικό οργανισμό στην Ελλάδα. 

Αποτέλεσμα της δράσης του σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν η εξάπλωση του 

Ερυθροσταυρικού Κινήματος σε περισσότερες από 190 χώρες παγκοσμίως και η 

κατάκτηση τριών βραβείων Νόμπελ». 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού απηύθυνε έκκληση για την ανάγκη 

ενδυνάμωσης του αριθμού των Εθελοντών και στους τρεις Τομείς, τη Νοσηλευτική και 

Κοινωνική Υπηρεσία και τους Σαμαρείτες Διασώστες & Ναυαγοσώστες. Εξήρε επίσης 

την αυτόβουλη προσφορά των εθελοντών στις περιοχές που επλήγησαν από τις 

πρόσφατες χιονοπτώσεις, όπως η Κύμη Εύβοιας, όπου οι εγκλωβισμένοι τους 

περίμεναν με αγωνία για να τους βοηθήσουν και να τους αγκαλιάσουν αποσπώντας 

τα συγχαρητήρια όλων για την αυτοθυσία τους. 

 «Θέλουμε να αυξήσουμε τον "στρατό" των εθελοντών μας, που θα έχουν επαρκή και 

πιστοποιημένη εκπαίδευση. Η παρουσία τους αναπτερώνει το ηθικό μας και βοηθά 

να αναπτύξουμε το όραμα που έχει ανάγκη η χώρα μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. 

Αυγερινός. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης κ. Επαμεινώνδας Μολυβάς στην 

ομιλία του έκανε απολογισμό δράσεων της χρονιάς που πέρασε, αναφέροντας ότι 

χάρις στην Υπηρεσία "Νοσηλεία στο Σπίτι" δέχθηκαν συστηματική κατ’ οίκον 

βοήθεια 205 συνάνθρωποί μας (μοναχικά άτομα, ηλικιωμένοι, ασθενείς με κινητικά 

προβλήματα). Επίσης μέσα από τα προγράμματα της Υπηρεσίας Αγωγής Υγείας 

εκπαιδεύτηκαν 250 συμπολίτες μας στις πρώτες βοήθειες και χορηγήθηκαν 37 

μονάδες αίματος και αιμοπεταλίων σε 25 συνανθρώπους μας. Η Κοινωνική 

Υπηρεσία διένειμε επισιτιστική βοήθεια σε 1.700 οικογένειες, ενώ εξυπηρετήθηκαν 

περισσότεροι από 200.000 πρόσφυγες. Αξιοσημείωτη ήταν και η δράση του Σώματος 

Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών με εντυπωσιακή παρουσία στη 

διαχείριση των προσφυγικών ροών, ουσιαστική βοήθεια στις πλημμύρες του Δήμου 

Θερμαϊκού, υγειονομική κάλυψη σε κάθε πολιτιστικό και αθλητικό γεγονός που είχε 

ως αποτέλεσμα τη βράβευσή τους για τη συνολική προσφορά τους από τον 

Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. 

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νοσηλεία στο Σπίτι κ. Μαρία Παρασκελίδου 

αναφέρθηκε σε συγκινητικά περιστατικά μοναχικών και ηλικιωμένων ανθρώπων που 

δέχθηκαν τη βοήθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στο αξιόλογο έργο της 

Υπηρεσίας Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών -Restoring Family Links (RFL) που 

βοηθά στην επανένωση μελών οικογενειών προσφύγων, που έχασαν την μεταξύ τους 

επικοινωνία, αναφέρθηκε η προϊσταμένη Σύλβια Πάπας. 

 



Χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας και ο πρώην 

Περιφερειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης, παραβρέθηκαν εκπρόσωπος του 

Παναγιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμου, ο Γενικός Πρόξενος της 

Κύπρου κ. Αντώνιος Μανδρίτης, o Συνταγματάρχης κ. Χρήστος Γεωργακάκος, 

εκπρόσωπος του Γ' Σώματος Στρατού, η πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κιλκίς κ. Α. 

Φραγκίδου, μέλη των Τμημάτων Ε.Ε.Σ. Κιλκίς και Λάρισας, εκπρόσωπος της IFRC, ο 

πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων κ. Βαγγέλης Γραμμένος και άλλοι 

επίσημοι, ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε η Χορωδία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 


