
 

Θεσσαλονίκη, 16 Οκτωβρίου 2017 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

Θέμα: Ηχηρό ομαδικό παρόν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον 6ο Διεθνή Νυχτερινό 

Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης Protergia                                                

 

Παρακολουθήστε το αφιέρωμα της ΕΡΤ3, πιέζοντας εδώ 

Σύσσωμος ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετείχε στον Protergia 6o Διεθνή Νυχτερινό 

Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, στέλνοντας το μήνυμα της ευγενούς άμιλλας και του 

εθελοντισμού. Εξήντα εθελοντές της Νοσηλευτικής και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης μαζί με τους εργαζόμενους πήραν μέρος 

στον Δρόμο Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος, ενώ οι εθελοντές του Σώματος Σαμαρειτών 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών Θεσσαλονίκης είχαν αναλάβει την δύσκολη αποστολή της 

υγειονομικής κάλυψης, κινούμενοι με την ποδηλατική ομάδα κατά μήκος της διαδρομής 

των 5 χιλιομέτρων, που έπρεπε να καλύψουν οι συμμετέχοντες. Παράλληλα Σαμαρείτες του 

Τμήματος συνόδευαν άτομα με ειδικές ανάγκες του Συλλόγου Παραπληγικών Β. Ελλάδος, 

που πήραν μέρος στον ημιμαραθώνιο με τα αμαξίδια τους. 

 Ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία χαράς και συναδέλφωσης που μοιράστηκαν οι 

Ερυθροσταυρίτες μαζί με άλλους 25.000 δρομείς οι οποίοι συμμετείχαν  από συνολικά 53 

χώρες και πέντε ηπείρους μέσα σε μια φωταγωγημένη Θεσσαλονίκη χωρίς αυτοκίνητα.  

Στην αφετηρία του ημιμαραθώνιου, όπου έγινε η εκκίνηση, μπροστά στο Δημαρχιακό 

Μέγαρο, στη συμβολή των οδών  Βασιλέως Γεωργίου και Γ΄ Σεπτεμβρίου, βρέθηκε και ο 

Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο οποίος εμψύχωσε 

την ομάδα του Ε.Ε.Σ. και υπογράμμισε ότι  « ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την 

συμμετοχή του αυτή επιθυμεί να μεταδώσει το μήνυμα της ευγενούς άμιλλας, και της 

χαράς που λαμβάνει ο σύγχρονος πολίτης μέσα από την εθελοντική προσφορά, το ομαδικό 

πνεύμα και τον αγώνα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής». 

http://webtv.ert.gr/athlitika/14okt2017-6os-diethnis-nychterinos-imimarathonios-thessalonikis-live-multicam-stream/


 

« Οι Ερυθροσταυρίτες δίνουν καθημερινά τον αγώνα της αλτρουιστικής προσφοράς μακριά 

από τα φώτα της δημοσιότητας, σε ιδρύματα, νοσοκομεία, ορφανοτροφεία και 

γηροκομεία, όμως σήμερα επέλεξαν να βγουν στο δρόμο μαζί με συμπολίτες, αθλητές και 

μη, από διάφορες χώρες για να δώσουν το μήνυμα της κοινωνικής αλληλεγγύης και να 

βροντοφωνάξουν ότι είναι παρόντες σε κάθε κοινωνική ανάγκη» επεσήμανε ο κ. Αυγερινός.  

 

Ο ημιμαραθώνιος κάλυψε διαδρομή μέσα από κεντρικούς δρόμους της πόλης, την 

παραλιακή οδό λεωφόρο Νίκης και τερματισμό στον Λευκό Πύργο. Καλύφθηκε εξ 

ολοκλήρου σε μια εντυπωσιακή απευθείας μετάδοση από την ΕΤ3. Συμμετείχαν μεταξύ 

άλλων, πρωταθλητές μεγάλων αποστάσεων, ολυμπιονίκες, παραολυμπιονίκες, άτομα με 

αναπηρίες, αθλητές, προσωπικότητες από την πολιτική ζωή, οι οποίοι ανανέωσαν το 

ραντεβού τους για το επόμενο ημιμαραθώνιο την άνοιξη. 


