
 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Εκδήλωση για τους Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο 

Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 

 

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, στην κατάμεστη αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου 

Αθηνών πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τους Εθελοντές και των τριών Τομέων 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών 

Διασωστών & Ναυγοσωστών), παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού Dr. 

Αντώνιου Αυγερινού.  

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να τονιστεί με τον πλέον επίσημο τρόπο η 

σπουδαιότητα της ανιδιοτελούς προσφοράς των πολυάριθμων Εθελοντών του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο έτη, οι οποίοι με την 

αμέριστη στήριξη της παρούσας Διοίκησης επιβεβαιώνουν την αταλάντευτη 

δέσμευσή τους στον σεβασμό και την προστασία κάθε πάσχοντα ανθρώπου. 

Ο Dr. Αυγερινός, απευθυνόμενος στους εκατοντάδες Εθελοντές του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού που είχαν κατακλείσει το αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, 

εξέφρασε το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του για την ανεξάντλητη συμβολή και 

τα σπουδαία επιτεύγματά τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι ίδιοι 

"αποτελούν θεμέλιο λίθο κάθε ανθρωπιστικής δράσης και παρέμβασης του Ε.Ε.Σ. 

προς όφελος της κοινωνίας ενώ συμβάλλουν καθοριστικά στην άνθιση του 

εθελοντικού οράματος, στην πιο γόνιμη και ευδόκιμη εκδοχή του". Εστιάζοντας στη 

σημερινή συγκυρία, υπογράμμισε επίσης ότι "σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι 



αναγκαίο να ενισχυθούν οι δομές εκείνες που επιτρέπουν στους Εθελοντές μας να 

επιτελούν το εθελοντικό τους έργο με ήθος, ακεραιότητα, αυτοπεποίθηση και 

ανεξαρτησία". 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε επιπλέον σε 

καίρια ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού, καθώς επίσης και 

στην αδιάκοπη προσπάθεια της τωρινής Διοίκησης να αναδημιουργήσει και να 

ανορθώσει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σύμφωνα με τις Θεμελιώδεις Αρχές του 

Κινήματος. 

Τέλος, με τη σειρά τους οι Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εξέφρασαν 

την ικανοποίησή τους για την έμπρακτη στήριξη του Προέδρου στο καθημερινό 

τους έργο, ενώ όλες οι πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν 

απρόσκοπτα την ανθρωπιστική και αλληλέγγυα προσφορά τους. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων ο Επικεφαλής της 

τριμελούς αντιπροσωπείας και Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών του Γερμανικού Ερυθρού 

Σταυρού κ. Theodor Herbert Brand, το μέλος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Πατρών κ. Μερσήνα Καπογιαννάτου, η Τομεάρχης Νοσηλευτικής κ. 

Παρασκευή Φελέκη, ο Αρχηγός Ελλάδος και Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης του 

Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή, καθώς 

και η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Εθελοντικού Δυναμικού του Τομέα 

Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Αρετή Κεντιστού. 

*** 


