
 
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
"Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  

στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου" 

 
Για να παρακολουθήσετε βίντεο από την παρέλαση της Αθήνας, πιέστε εδώ 

Για να παρακολουθήσετε βίντεο από τη Δοξολογία στον Kαθεδρικό Ι.Ν. Αθηνών, πιέστε εδώ 

 

Την παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεων στην πλατεία Συντάγματος, με την οποία 
κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 
1821, άνοιξε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το 

μεγαλύτερο και αρχαιότερο ανθρωπιστικό Σωματείο της χώρας. 

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, εκπροσώπων 
της πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και πλήθους κόσμου, 
Εθελοντές των τριών Τομέων του Ε.Ε.Σ. ―Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, 
Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών― παρήλασαν πρώτοι, σε άψογους 
σχηματισμούς, καταχειροκροτούμενοι από το κοινό.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Ε.Ε.Σ., με έτος ίδρυσης το 1877, συμπληρώνει φέτος 141 
χρόνια λαμπρής ιστορίας και αδιάλειπτης ανθρωπιστικής παρουσίας στον 
ελλαδικό χώρο, με μία δράση στενά συνδεδεμένη με τα σημαντικότερα ―και εν 
μέρη δραματικότερα― γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 

Στη φετινή παρέλαση της Αθήνας τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό εκπροσώπησε ο νέος 
Πρόεδρος και πρέσβης ε.τ. κ. Αλέξης Αλεξανδρής, πλαισιωμένος από τον Β΄ 
Αντιπρόεδρο κ. Σεραφείμ Σεφεριάδη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Παναγιώτη 

https://www.youtube.com/watch?v=BW-J2IoS2_I
https://www.youtube.com/watch?v=4tFQVvXtfio


Ανδρικόπουλο. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., συνοδευόμενος από τον Β΄ Αντιπρόεδρο, 

είχε παραστεί προηγουμένως στην πανηγυρική δοξολογία που τελέστηκε στη 
Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου. 

Με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. σε μήνυμά 
υπογράμμισε τη διαχρονική πίστη και ακλόνητη αφοσίωση των Εθελοντών του 
Ε.Ε.Σ. στα ανθρωπιστικά ιδεώδη και στις Θεμελιώδεις Αρχές του Ερυθροσταυρικού 
Κινήματος, ανεξάρτητα από φυλετικές, θρησκευτικές ή ιδεολογικές διαφορές. 
"Ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο των αυξημένων ανθρωπιστικών προκλήσεων, οι 
Εθελοντές της Νοσηλευτικής, της Κοινωνικής Πρόνοιας και των Σαμαρειτών, 
Διασωστών & Ναυαγοσωστών, ως γνήσιοι συνεχιστές της ένδοξης ερυθροσταυρικής 

παράδοσης, βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον συνάνθρωπο που υποφέρει, σε 
κάθε σημείο της Ελλάδας, συμβάλλοντας με τις ενέργειές τους στην ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αλέξης 
Αλεξανδρής. 
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