
                   

 Καρδίτσα, 29 Ιανουαρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Κοπή Βασιλόπιτας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας  

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019, σε μια ιδιαίτερα ζεστή και όμορφη εκδήλωση στο 
Παυσίλυπο, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Πρωτοχρονιάτικης κοπή πίτας του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας. 

Το «παρών» έδωσαν η Διοίκηση, μέλη, εθελοντές και φίλοι του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι 
αντάλλαξαν ευχές για ένα καλύτερο και πιο ανθρώπινο έτος.  

Ο νέος Πρόεδρος του Τμήματος Καρδίτσας κ. Βασίλης Γκιζλής, αφού καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους  και τους ευχήθηκε καλή  χρονιά, αναφέρθηκε στο διαχρονικό και 
επίκαιρο χαρακτήρα των αρχών που διέπουν τον Ερυθρό Σταυρό, ενώ εξήρε το ρόλο και τη 
συμβολή του επί 13 ετών Προέδρου Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου. Μάλιστα ο κ. 
Αντωνόπουλος βραβεύτηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης για την πολυετή και πολυεπίπεδη 
προσφορά του. 

Μεταξύ άλλων ο κ. Γκιζλής τόνισε πως η  νέα χρονιά που ανέτειλε πριν λίγες μέρες 
αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την πορεία του κινήματος του Ερυθρού Σταυρού 
στη χώρα μας. Το νέο καταστατικό που επικυρώθηκε πριν λίγες μέρες, προωθεί ένα 
άνοιγμα του Ερυθρού Σταυρού προς την κοινωνία, τόσο μέσω της εγγραφής νέων μελών με 
εξαιρετικά απλή διαδικασία όσο και μέσω της θεσμοθέτησης ανοικτών εκλογικών 
διαδικασιών τόσο για τα όργανα της Κεντρικής Διοίκησης όσο και για τα συμβούλια των 
Περιφερειακών Τμημάτων.  

Στη νέα εποχή του Ερυθρού Σταυρού είναι ευπρόσδεκτοι ως μέλη όσοι έχουν διάθεση 
προσφοράς για τον συνάνθρωπο. Θέλουμε όμως οπωσδήποτε αρωγούς δίπλα μας τους  
εθελοντές μας, τα πολύτιμα πετράδια, την αληθινή ψυχή του Ερυθρού Σταυρού. Όλοι αυτοί 
που υπηρετούν διαχρονικά, αγόγγυστα  τους σκοπούς του κινήματος, είναι ώρα να 
αποκτήσουν τη δική τους φωνή στη λήψη των αποφάσεων.   

Φυσικά παρά τις πρόσφατες αυτές αλλαγές, οι θεμελιώδεις αρχές του Ερυθρού Σταυρού,  
(ο ανθρωπισμός, η αμεροληψία, η ουδετερότητα, η ανεξαρτησία, ο εθελοντισμός, η 
ενότητα, η παγκοσμιότητα) παραμένουν αναλλοίωτες. Όπως σταθεροί μένουν και οι γενικοί 
σκοποί του, σε περιόδους ειρήνης ή πολέμου (η πρόληψη και η ανακούφιση του  
ανθρώπινου πόνου, η  εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών, η προσέλκυση νέων 
εθελοντών, οι συνεργασίες με δημόσιες αρχές και με αντίστοιχου σκοπού οργανισμούς).  

 

   

 


