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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Τριήμερες εκδηλώσεις εθνικού εορτασμού από το Περιφερειακό 
Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λάρισας 

Την Ερυθροσταυρίτισα Εθελόντρια κ. Ζίνα Οικονόμου - Πατέρα τίμησε την 

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου το Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου 1940. 

Ο Ερυθρός Σταυρός απέτισε φόρο τιμής στις Λαρισαίες Ερυθροσταυρίτισες του 

1940 και όπως ανέφερε η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος κ. Ρουμπίνη 

Λεονταρή "σήμερα τιμώντας το έπος του 1940 ο Ε.Ε.Σ. Λάρισας τιμά τις Λαρισαίες 

Ερυθροσταυρίτισες  στο πρόσωπο της κ. Ζίνα Οικονόμου – Πατέρα απονέμοντας το 

Αργυρούν Μετάλλιο του Ερυθρού Σταυρού για την εξαίρετη νοσηλευτική 

προσφορά της στις δύσκολες συνθήκες του πολέμου". 

Οι γενναίες αυτές Ελληνίδες ερυθροσταυρίτισες αντιμετώπισαν άξια τις οξυμένες 

νοσηλευτικές ανάγκες όπως το να προσφέρουν κουβέρτες για ζεστασιά, σκηνές για 

στέγαση, τρόφιμα στους πεινασμένους, να κάνουν εμβολιασμούς για πρόληψη, να 

χορηγούν φάρμακα για τους αρρώστους, να περιποιούνται τραύματα και να 

φροντίζουν τα κρυοπαγημένα πόδια των ηρώων στρατιωτών. "Ο Ε.Ε.Σ. είναι 

συνώνυμο της προσφοράς προς τον άνθρωπο, γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε 

όλες και όλους που υπηρέτησαν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό", τόνισε ο 

περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός κατά τον χαιρετισμό του. 

Στο έπος του 1940, η θαυμαστή και αστείρευτη ψυχή της μοναδικής Ελληνίδας, 

έγραψε χρυσές σελίδες προσφοράς, ηρωισμού και αυτοθυσίας, που θα μείνουν 

χαραγμένες στην Ιστορία. "Η θυσία τους γράφτηκε στην Ιστορία με χρυσά ανεξίτηλα 

γράμματα. Είναι σύμβολα ειρήνης, ελευθερίας, αλληλεγγύης, ομοψυχίας. 



Επιβάλλεται να αποτιμήσουμε την προσφορά τους και να τους μοιάσουμε", 

υπογράμμισε κατά τον χαιρετισμό του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πάνος Σάπκας 

εκπροσωπώντας τον δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη. 

Οι Ερυθροσταυρίτισσες είναι εκείνες οι γυναίκες που διακατέχονταν από πνεύμα 

αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, καθώς και από υψηλό αίσθημα ανιδιοτελούς 

προσφοράς. Κάτω από αντίξοες συνθήκες, εν μέσω πολέμου και καταστροφής, 

εθελοντικά, μάχονταν και αυτές, στην πρώτη γραμμή του πολέμου ή στα 

μετόπισθεν, φροντίζοντας τραυματίες, οργανώνοντας νοσοκομεία. Είναι εκείνες οι 

γυναίκες, οι εθελόντριες, ένα παράδειγμα ανθρώπων που τοποθέτησαν το "εμείς" 

πιο πάνω από το "εγώ", θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους, όπως 

επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης. 

Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία με  

μνημόσυνο στον Άγιο Αχίλλειο για όλες τις κεκοιμημένες Λαρισαίες 

Ερυθροσταυρίτισες και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της 

Εθελόντριας Αδελφής στο λόφο του Φρουρίου. 

Τέλος, την Κυριακή  ανήμερα της 28η Οκτωβρίου σύσσωμοι οι 

εθελοντές και των τριών σωμάτων του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας 

συμμετείχαν στην παρέλαση. 

 


