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Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ε.Ε.Σ. στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας για τον εορτασμό της 
25ης Μαρτίου  

 
Για να παρακολουθήσετε την παρέλαση, πιέστε εδώ. 

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Προκόπη Παυλόπουλου, εκπροσώπων 
της πολιτικής ηγεσίας της χώρας και χιλιάδων πολιτών, ολοκληρώθηκε, το μεσημέρι 
του Σαββάτου, η εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 
επετείου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, στο κέντρο της Αθήνας. 

Είχε προηγηθεί δοξολογία και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. 

Οι εθελόντριες αδελφές νοσοκόμες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ως είθισται, 
άνοιξαν την παρέλαση, συνοδεύοντας τους τραυματίες πολέμου, σε μία εξόχως 
συγκινητική στιγμή.  

Ιδιαίτερα επιβλητική υπήρξε όμως η συνολική παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού στην παρέλαση. Εθελοντές και των τριών Σωμάτων ―Νοσηλευτικής, 
Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών― παρήλασαν 
πρώτοι και καταχειροκροτούμενοι από πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί από 
νωρίς στο σημείο, ανάμεσά τους και οικογένειες με μικρά παιδιά.  

https://www.youtube.com/watch?v=QKcKfx4ECYs
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Οι Ερυθροσταυρίτισσες ηρωίδες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν αυτές 
εξάλλου που θυσιάστηκαν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων, στους αγώνες για 
την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας, γράφοντας ένδοξες σελίδες 
ηρωισμού και αυτοθυσίας. Σήμερα, οι Εθελοντές της Νοσηλευτικής, της Κοινωνικής 
Πρόνοιας και των Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών, ως γνήσιοι 
συνεχιστές εκείνων, βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον συνάνθρωπο, σε κάθε 
δύσκολη στιγμή, υπηρετώντας με αφοσίωση τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και τις αξίες 
του Ερυθροσταυρικού Κινήματος, ανεξάρτητα από φυλετικές, θρησκευτικές ή 
ιδεολογικές διαφορές. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο οποίος και 
παρέστη στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, έστειλε το ακόλουθο μήνυμα:  

«Οι αγώνες και η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του αρχαιότερου 
ανθρωπιστικού και εθελοντικού Οργανισμού της χώρας μας, με έτος ίδρυσης το 
1877, πηγάζουν από τα βάθη της ελληνικής ιστορίας και ακολουθούν με συνέπεια 
και αποφασιστικότητα τα ύψιστα γεγονότα-σταθμούς της πορείας του Έθνους. 

Σήμερα, σε καιρό ειρήνης αλλά και αυξημένων ανθρωπιστικών προκλήσεων, ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τον ίδιο ρηξικέλευθο και μεγαλειώδη τρόπο, 
εξακολουθεί να διακηρύττει τον σεβασμό στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και 
της αξιοπρέπειας, ενώνοντας δυναμικά τις προσπάθειες των ανθρώπων για την 
καταπολέμηση του πόνου και της δυστυχίας».  

*** 


