
 

 

 

Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Κοπή της Βασιλόπιτας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Θεσσαλονίκης στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης"  

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργανώνει 
εκδήλωση για την Κοπή της Βασιλόπιτας, 
την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και 
ώρα 17.30, στην Αίθουσα Τιμών της 
Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς 
Θεσσαλονίκης - ΛΑΦΘ (Εθνικής Αμύνης 1), 
όπου θα τιμηθούν χορηγοί και συνεργάτες.  

Η κοπή της βασιλόπιτας και οι ανταλλαγές 
ευχών για το 2018 θα γίνει παρουσία του 
Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού Dr. Αντώνιου Αυγερινού, της Προέδρου του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 
Dr. Δήμητρας Χατζηπαύλου - Λίτινας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα 
συμμετέχουν φίλοι, μέλη, υπηρεσιακά στελέχη και Εθελοντές του Τμήματος, που 
απαρτίζουν την μεγάλη Ερυθροσταυρική οικογένεια.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο αρχαιότερος και μεγαλύτερος ανθρωπιστικός 
Οργανισμός, ανταποκρίθηκε για μια ακόμη χρονιά στο δύσκολο κοινωνικό έργο του 
για την ανακούφιση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων της χώρας μας. 
Παράλληλα εργάζεται, ακατάπαυστα μέχρι σήμερα, στην πρώτη γραμμή, για την 
αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, ως ο σημαντικότερος αρωγός της πολιτείας, 
έχοντας στο πλευρό του τη στήριξη και την τεχνογνωσία της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, από τον Μάιο του 2015, που 
τέθηκε σε εφαρμογή η Επιχείρηση Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του προσφυγικού ζητήματος. 

Οι χιλιάδες άρτια εκπαιδευμένοι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη 
τη χώρα, σε συνεργασία με τα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό, επέδειξαν 
αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος σε κάθε κοινωνικό πεδίο, όπου 
ζητήθηκε η συνδρομή τους. Τη νέα χρονιά όσο υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν 
και οι κοινωνικές ανάγκες αυξάνονται, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσδοκά και 
στοχεύει στην ενδυνάμωση του κοινωνικού του έργου που βασίζεται στις επτά 
Θεμελιώδεις Αρχές του. Ευχαριστεί θερμά όλους τους συμπολίτες μας για την 
συγκινητική τους ανταπόκριση σε όλες τις  εκκλήσεις για βοήθεια και την καταλυτική 
συμβολή τους, ώστε να γίνει πράξη το όραμα της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον 
συνάνθρωπο. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι Παντού για Όλους. 


