
 

 

Στόχος είναι να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες σε τρόφιμα, τα οποία είναι απαραίτητα για τις 

καθημερινές διανομές σε οικονομικά ασθενείς συνανθρώπους μας 

Χριστουγεννιάτικη συναυλία αλληλεγγύης θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός σε συνεργασία με το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα. 

Στόχος είναι  να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες σε τρόφιμα, τα οποία είναι απαραίτητα για τις 

καθημερινές διανομές σε οικονομικά ασθενείς συνανθρώπους μας. Αυτά που θα συγκεντρωθούν θα 

διατεθούν για τα χριστουγεννιάτικα πακέτα. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 21:00, στην μεγάλη Αίθουσα των Τιμών στη Λέσχη 

Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης (Λ.Α.Φ.Θ.), στην οδό Εθνικής Αμύνης 1. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ύμνους του Δωδεκαημέρου σε καλλιτεχνική επιμέλεια και παρουσίαση 

κ. Γεώργιου Πατρώνα, καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονία 

και Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος. Επίσης, θα συμμετάσχουν μουσικά 

σχήματα του Εργαστηρίου Εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του καθηγητή 

κ. Βασίλη Βασιλείου. Αντί εισιτηρίου το κοινό καλείται να προσφέρει τρόφιμα κατά την προσέλευσή 

του, τα οποία θα συγκεντρώνουν στην είσοδο της  Λ.Α.Φ.Θ. ομάδες εθελοντών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Θεσσαλονίκης. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός κάλεσε τους Θεσσαλονικείς να 

αγκαλιάσουν αυτήν την προσπάθεια του  Ε.Ε.Σ., ώστε να μη λείψουν τα τρόφιμα από καμία  

οικογένεια. 

«Η ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα ολοένα 

και περισσότεροι ευάλωτοι συμπολίτες μας να καταφεύγουν για βοήθεια στον Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό. Οι ανάγκες  σε τρόφιμα αυξάνονται κατά γεωμετρική πρόοδο, διότι ο Ε.Ε.Σ. στηρίζει 

συστηματικά ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όλο το χρόνο και όχι μόνο  κατά την περίοδο των 

εορτών» επισήμανε ο κ. Αυγερινός. 

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στηρίζει με τρόφιμα χιλιάδες συμπολίτες σε όλη τη χώρα, που στην 

πλειοψηφία τους είναι άτομα χωρίς εισοδήματα, ηλικιωμένοι, άνεργοι, μονογονεϊκές και πολύτεκνες 

οικογένειες, άνθρωποι με αναπηρίες, άστεγοι. Στη Θεσσαλονίκη ο αριθμός των ατόμων που 

λαμβάνουν συστηματικά τρόφιμα μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε περίπου 2.500 

άτομα. Οι αποθήκες μας συνεχώς αδειάζουν, όμως οι καρδιές των ευαισθητοποιημένων πολιτών 

είναι γεμάτες από αισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο. Τους καλούμε να 

συνδράμουν τον ιερό σκοπό της προσπάθειας αυτής, να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας και να 

προσφέρουν τρόφιμα αντί εισιτηρίου, σε  αυτή την όμορφη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση» 

υπογράμμισε ο κ. Αυγερινός. 

Εν τω μεταξύ, δράση για τη συγκέντρωση τροφίμων για τις ανάγκες του Περιφερειακού Τμήματος 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης οργανώνει την ίδια ημέρα (Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017) 

από το πρωί έως το μεσημέρι η Σχολή Επιστημών Υγείας. 



Η δράση οργανώθηκε μετά από πρωτοβουλία της Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Θεσσαλονίκης και Προέδρου της Φαρμακευτικής Σχολής Α.Π.Θ.  Dr. Δήμητρας Χατζηπαύλου-Λίτινα. 

Τα τέσσερα Τμήματα Επιστημών Υγείας (Φαρμακευτική - Ιατρική - Οδοντιατρική και Κτηνιατρική) θα 

συγκεντρώνουν τρόφιμα στο ισόγειο του δεκαόροφου κτιρίου της Βιολογικής Σχολής. 

Την προσπάθεια κλήθηκαν να στηρίξουν όλοι οι φοιτητές του ΑΠΘ αλλά και οι ευαισθητοποιημένοι 

πολίτες. 

Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα βρίσκονται στο χώρο και θα παραλαμβάνουν τα 

τρόφιμα. 

Πηγή: https://www.voria.gr/article/sinavlia-allilengiis-tou-erithrou-stavrou-sti-thessaloniki 

https://www.voria.gr/article/sinavlia-allilengiis-tou-erithrou-stavrou-sti-thessaloniki

