
                                                   

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2017 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 

Συγκίνηση και υπερηφάνεια πρόσφεραν οι Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

στη μεγαλειώδη παρέλαση της Θεσσαλονίκης 

Την ιστορική συμβολή του Ε.Ε.Σ. στο ηρωικό έπος του ΄40 τονίζει σε μήνυμά του ο 

Πρόεδρος Dr. Αντώνιος Αυγερινός 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την δυναμική παρουσίαση των Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των 

τριών Τομέων, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών,  ξεκίνησε η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, με την 

οποία κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον τριπλό εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης 

Οκτωβρίου 1940, της γιορτής του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και  της απελευθέρωσης της 

πόλης το 1912. 

Οι  μνήμες από το ηρωικό έπος του ΄40 ξύπνησαν όταν  ένστολες Ερυθροσταυρίτισσες 

Εθελόντριες, συνοδεύοντας τους αναπήρους πολέμου, εμφανίστηκαν κατά την έναρξη της 

παρέλασης, που πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη 

Παυλόπουλου, του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου, της ηγεσίας των 

Ενόπλων Δυνάμεων και εκπροσώπων θρησκευτικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. 

Οι  Εθελοντές και τα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του αρχαιότερου 

ανθρωπιστικού Οργανισμού στη χώρα μας, με μέγιστο εθνικό έργο προς τη μαχόμενη 

πατρίδα κατά το έπος του ΄40, καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό, που κατέκλεισε τη 

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. 



Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός,  σε μήνυμά του για 

τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, συνεχάρη όλους τους Εθελοντές που συμμετείχαν στην 

παρέλαση με παράστημα και δυναμισμό και απέτισε φόρο τιμής  «στη θρυλική Αδελφή 

Νοσηλεύτρια και Εθελόντρια, καθώς και στους ηρωικούς Σαμαρείτες-τραυματιοφορείς, που 

έμπαιναν ατρόμητοι στα μέτωπα του πολέμου για τη διακομιδή των τραυματιών.  Είναι τα 

πρόσωπα που έθεσαν ανεξίτηλα τη σφραγίδα τους στη νεότερη ιστορία μας και συγκινούν 

μέχρι σήμερα με τον αγώνα τους,  τη θυσία και αυταπάρνησή τους». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Μαζί με τους στρατιώτες που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, τιμούμε και όλους 

αυτούς τους Ερυθροσταυρίτες ήρωες και ηρωίδες, που θυσιάστηκαν στα νοσοκομεία και το 

μέτωπο του πολέμου. Σήμερα, είμαστε επίσης περήφανοι για τους Εθελοντές μας και τον 

νέο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που αναγεννήθηκε, και με ανανεωμένο πρόσωπο απανταχού 

της Ελλάδoς και καινοτόμες δράσεις, αγωνίζεται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

και αλληλεγγύης, την ενδυνάμωση του εθελοντικού κινήματος και την ευαισθητοποίηση σε 

φαινόμενα περιθωριοποίησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων», υπογράμμισε ο κ 

Αυγερινός. 

Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κινητοποίησε τις 

διπλωματούχες εθελόντριες Αδελφές Νοσοκόμες, τους Σαμαρείτες-τραυματιοφορείς, τους 

εθελοντές αιμοδότες του και ολόκληρο το πολυπληθές εθελοντικό δυναμικό του για να 

συνδράμει τον μαχόμενο στρατιώτη αλλά και να περιθάλψει τους κατοίκους της 

Θεσσαλονίκης από τους εχθρικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός ήταν η μοναδική οργανωμένη υπηρεσία στη συμπρωτεύουσα εκείνη την εποχή. 

Εκπαίδευσε και απέστειλε 500 Αδελφές Νοσοκόμες στα Στρατιωτικά νοσοκομεία της 

Μακεδονίας και της Θράκης, διέθεσε υγειονομικό υλικό αξίας 2 εκατομμυρίων δραχμών, 

απέστειλε 20.000 δέματα στο μέτωπο, συγκρότησε Κέντρο Εθελοντικής Αιμοδοσίας, που 

έσωσε τραυματίες από βέβαιο θάνατο. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και οι 

τραυματιοφορείς-Σαμαρείτες του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών και των 12 νεοσύστατων 

επικουρικών σταθμών, ατρόμητοι προέβαιναν στην άμεση περισυλλογή των τραυματιών 

από τα πεδία των μαχών και μετέφεραν 20.000 τραυματίες στρατιώτες με τα ασθενοφόρα 

στο Χειρουργείο του Σταθμού.  



«Προσηλωμένοι  σε αυτή τη βαριά κληρονομιά που παραλάβαμε, συνεχίζουμε σήμερα 

απτόητοι από δυσκολίες το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού», τόνισε εμφατικά ο κ. 

Αυγερινός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παρέλαση, που φέτος έγινε υπό το «βλέμμα» του θωρακισμένου καταδρομικού «Γ. 

Αβέρωφ», εντυπωσίασαν οι μονάδες πεζικού, αεροπορίας στρατού, ναυτικού, ειδικών 

δυνάμεων, αλλά και οι Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών που παρέλασαν σε άψογους 

σχηματισμούς και καταχειροκροτήθηκαν. 

Η παρέλαση ολοκληρώθηκε με την εντυπωσιακή επίδειξη πολεμικού αεροσκάφους  F16, 

από τον χειριστή του, επισμηναγό Λουκά Θεοχαρόπουλο της ομάδας «Ζευς», που έστειλε 

από τον ουρανό το δικό του μήνυμα σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης στους απανταχού 

Έλληνες. 

 


