
 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

142 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

Στις 10 Ιουνίου 1877, πριν από 142 χρόνια, ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), ο 
μεγαλύτερος ανθρωπιστικός και εθελοντικός οργανισμός στην Ελλάδα. Το έργο του Ε.Ε.Σ. 
είναι πολυδιάστατο και πολυποίκιλο. Ενεργεί πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, στοχεύοντας στον πάσχοντα άνθρωπο και 
στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, χωρίς εθνικές και πολιτισμικές διακρίσεις. 

Με αφορμή τη γενέθλιο ημέρα της ίδρυσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που 
εορτάζουμε τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός  
δήλωσε :  

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει με χαρά και αισθήματα υπερηφάνειας τη λαμπρή 
πορεία των 142 χρόνων του στη χώρα μας. Στα χρόνια του πολυτάραχου και πολυκύμαντου 
εθνικού βίου που ακολούθησαν την ίδρυσή του, ο Ε.Ε.Σ. συμπληρώνοντας την οργανωτική 
και λειτουργική του συγκρότηση και επεκτείνοντας τη διάσταση της φιλανθρωπικής του 
δράσης, κατέστη αποτελεσματικός και τελεσφόρος παραστάτης και επίκουρος του κράτους, 
τόσο στην εξυπηρέτηση κρίσιμων υγειονομικών και ανθρωπιστικών αναγκών, όσο και στην 
αντιμετώπιση και απάλυνση των θλιβερών συνεπειών, κοινωνικών συμφορών και φυσικών 
καταστροφών. 

Απέβη, ακόμη κορυφαίος και ακαταγώνιστος συνεργάτης και βοηθός του Κράτους στην   
άσκηση της κοινωνικο-προνοιακής πολιτικής του, για  την  προαγωγή  της δημόσιας υγείας, 
την καταπολέμηση των μολυσματικών και μεταδοτικών νόσων, την προστασία της παιδικής   
ηλικίας, την αρωγή προσφύγων και μεταναστών, την παντοειδή περίθαλψη ευρύτατων   
στρωμάτων του πληθυσμού και την ουσιαστική αναβάθμιση της κοινωνικής μας ζωής. 

Με την έκθυμη οικονομική συνδρομή και  υποστήριξη της Ελληνικής κοινωνίας κατάρτισε  
και εφάρμοσε ρηξικέλευθα προγράμματα κοινωφελούς δραστηριότητος, υιοθέτησε 



πρωτοποριακές μεθόδους εξυπηρέτησης ζωτικών κοινωνικών αναγκών, ανταποκρίθηκε 
εντυπωσιακά στην μεγαλόπνοη ανθρωπιστική αποστολή του και αναδείχθηκε σε θεμελιώδη  
και πολύφημο θεσμό της δημόσιας ζωής μας.  

Ο ερυθροσταυρισμός αποτελεί, όχι μόνο καταναγκαστική και μεγαλόπνοη φιλοσοφική 
σύλληψη και ενόραση ανθρωπισμού και ευποιϊας, αλλά και σθεναρή πολιτική αγαθοποιού 
προσφοράς προς τον άνθρωπο. 

Αποτελεί ρηξικέλευθη και μεγαλειώδη ιδεολογική διακήρυξη κοινωνικής αλληλεγγύης και   
ρωμαλέα πρακτική προστασίας των αδυνάτων. 

Αποτελεί μεγαλόφρονη έμπνευση και επίνοια αλτρουιστικού ιδεαλισμού και τελεσφόρα   
τακτική έμπρακτης φιλανθρωπίας. 

Αποτελεί μυσταγωγική μεταρσίωση αγαθοεργού καταξίωσης και τελεσιουργό τεχνική  
ενεργού φιλαλληλίας. 

Αποτελεί συναρπαστική πανανθρώπινη σταυροφορία φιλευσπλαχνικής ευεργεσίας και   
παγκόσμιο κίνημα ανθρωπιστικής δράσεως». 
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