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Αγαπητζσ Ερυθροςταυρίτιςεσ και αγαπητοί Ερυθροςταυρίτεσ. 

Οι θμζρεσ που διανφουμε αποτελοφν για όλουσ μασ αφορμι για ενςυναίςκθςθ, 

αυτογνωςία και κατάνυξθ. Οι θμζρεσ του Άγιου Πάςχα δεν λογίηονται μόνο ωσ μια 

ιερι μυςταγωγία αλλά μασ αποδίδουν ςτο μζγιςτο τα Πάκθ του Κυρίου, ζτςι ϊςτε 

να αποτελζςουμε κοινωνοί του βακφτερου νοιματοσ των εορταςτικϊν θμερϊν. 

Διδαςκόμενοι το ζμπρακτο μάκθμα του ανκρωπιςμοφ από τον ίδιο τον Θεάνκρωπο 

οφείλουμε κι εμείσ οι Ερυκροςταυρίτεσ, να επωάςουμε τθ δφναμθ ενόσ ςφγχρονου 

εξευγενιςμζνου πολιτιςμοφ, που κα εδράηεται ςτισ πανανκρϊπινεσ αρχζσ τθσ 

αλλθλεγγφθσ, τθσ αδελφοςφνθσ και τθσ δικαιοςφνθσ. 

Η Διοίκθςι μασ, λαμβάνοντασ το μινυμα τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ οφείλει να 

ςυνεχίςει τθν προςπάκεια που κα μεταβάλει τον ρου τθσ Ερυκροςταυρικισ 

ιςτορίασ και κα Αναςτιςει τον Ε.Ε.Σ. Όλεσ μασ οι προςπάκειεσ ζχουν ωσ αφετθρία 

τουσ το πζραςμα από τθν εποχι τθσ κρίςθσ, τθσ ςταςιμότθτασ και τθσ εμβφκιςθσ 

που βίωςε ο Ε.Ε.Σ., ςτθν εποχι τθσ δθμιουργίασ, τθσ ανάταςθσ και Ανάςταςθσ του 

μεγαλειϊδουσ αυτοφ οργανιςμοφ. 

Ήμουν βακιά πεπειςμζνοσ ότι όλοι μασ και κζλαμε και μποροφςαμε, να 

αποδϊςουμε ςτον Ε.Ε.Σ. τθν δφναμθ και το κφροσ που χρειάηεται για να ςτακεί και 

πάλι ςτο φψοσ των περιςτάςεων. Και αγαπθτοί μου φίλοι βρίςκομαι ςτθν ευχάριςτθ 

κζςθ να ςασ ανακοινϊςω ότι όλοι μαηί τα καταφζραμε. Θζςαμε και πάλι τον Ε.Ε.Σ. 

ςε τροχιά ανάπτυξθσ και δθμιουργίασ. 

Ζχοντασ ςτραμμζνα τα βλζμματά μασ ςτα κρίςιμα και καίρια ηθτιματα που 

αντιμετωπίηει θ κοινωνία μασ ςτεκόμαςτε με ςθμαντικζσ δράςεισ καινοτόμοι, 

τολμθροί, προοδευτικοί, ςτυλοβάτεσ τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ. Οι μεγάλεσ 

υγειονομικζσ παρεμβάςεισ ςτθν πανδθμία, οι άμεςεσ επεμβάςεισ μασ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν, όπωσ τουσ πρόςφατουσ ςειςμοφσ τθσ 

Λάριςασ, θ ςτιριξθ των ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων, θ καίρια παρζμβαςθ ςτο 

μείηον προςφυγικό ηιτθμα και θ ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

ακραίων καιρικϊν φαινομζνων, αποδεικνφουν ζμπρακτα ςε όλθ τθν Ελλθνικι 

επικράτεια ότι δεν μζνουμε ουραγοί αλλά ρθξικζλευκοι φιλοπρόοδοι ανκρωπιςτζσ. 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ από τισ 10 Ιουνίου 1877 ζωσ ςιμερα αποτελεί τον 

κφριο ςυμπαραςτάτθ και υποςτθρικτι του Ελλθνικοφ Κράτουσ ςε καιροφσ 

δφςκολουσ και επικίνδυνουσ αναδεικνφοντασ τθν πολφπλευρθ και πολυςιμαντθ 

δράςθ τόςο των υπαλλιλων όςο και των εκελοντϊν του.  



Και ςιμερα λοιπόν, παράλλθλα με όλα τα αξιόλογα προγράμματα που υλοποιεί, 

ζρχεται με τισ γνωςτζσ ςτο πανελλινιο Ερυκροςταυρίτιςεσ Νοςθλεφτριεσ και τουσ 

άξιουσ εκελοντζσ να ςτακεί αρωγόσ ςτθν μεγάλθ προςπάκεια του Ελλθνικοφ 

κράτουσ, τθν Εκνικι Εκςτρατεία εμβολιςμοφγια τθν νόςο Covid -19 «Ελευκερία». Οι 

Ερυκροςταυρίτιςεσ νοςθλεφτριεσ τόςο από τισ υγειονομικζσ υπθρεςίεσ των Ακθνϊν 

όςο και από τα Περιφερειακά Τμιματα, όλθσ τθσ Ελλάδασ, κα μεταβοφν ςτθν Ακινα 

για να ςυνδράμουν με τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ τουσ ςτθν ςθμαντικι 

προςπάκεια που καταβάλει το Ελλθνικό Κράτοσ για τθν διενζργεια των 

εμβολιαςμϊν των ςυνανκρϊπων μασ. Μια προςπάκεια που όλοι μασ οφείλουμε να 

ςτθρίξουμε για ζνα υγιζσ κι αιςιόδοξο μζλλον. Ο Ε.Ε.Σ. ωσ ο μεγαλφτεροσ 

ανκρωπιςτικόσ οργανιςμόσ τθσ χϊρασ, που προτεραιότθτα ζχει πάντα τουσ 

ευάλωτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ, δεν κα μποροφςε να μθν ςυμβάλλει τα μζγιςτα ςε 

αυτι τθν προςπάκεια. 

Τισ Άγιεσ Ημζρασ του Πάςχα ασ υιοκετιςουμε όλοι μασ το μινυμα «το κακόν 

νικάται δια του αγακοφ» και ασ κζςουμε αυτονόθτθ προχπόκεςθ και ακρογωνιαία 

αρχι ςε όλεσ μασ τισ προςπάκειεσ τθν κοινωνικι ευθμερία και πρόοδο, τθν διαρκι 

διαδικαςία μεταβολισ και εξζλιξθσ προσ ζνα ανκρωποκεντρικό και φιλεφςπλαχνο 

Πολιτιςμό.  

Αυτό είναι το όραμά μασ για το μζλλον κι αυτό ςασ καλοφμε να μοιραςτείτε και 

εςείσ, όντασ ςτο πλευρό μασ.  

Εφχομαι ςε όλουσ ςασ Καλό Πάςχα και Χαροφμενθ Ανάςταςθ. 

 

Με ερυθροςταυρικοφσ χαιρετιςμοφσ, 
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