
 

 

Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα 

στη Θεσσαλονίκη: Ο απολογισμός της προσφοράς στην «γλώσσα» των αριθμών 

 

Την ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας διοργανώνει το 

Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την Τετάρτη 

18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 6μ.μ., στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης (Γρηγορίου Λαμπράκη 4).  

Η κοπή της βασιλόπιτας και οι ανταλλαγές ευχών για το 2017 θα γίνει παρουσία 

του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιου Αυγερινού, της νέας 

Διοίκησης του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης και του προέδρου κ. Επαμεινώνδα 

Μολυβά, των φίλων, μελών, στελεχών και εθελοντών και των τριών Τμημάτων του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας και του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών, 

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. Βοηθά 

συστηματικά όλη τη διάρκεια του έτους με διανομές τροφίμων και  ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη πολλές ελληνικές οικογένειες, εκ των οποίων 1.015 είναι πολυμελείς 

και 1.389 μονογονεϊκές οικογένειες. Το Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ε.Ε.Σ. διανέμει 

συστηματικά δέματα τροφίμων σε τουλάχιστον 788 οικογένειες που 

δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Φέτος χορηγήθηκαν μέσω του προγράμματος 

Cash Transfer Programme (CTP), που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή 

Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 



(ECHO), 347 προπληρωμένες κάρτες σε εξασθενημένα νοικοκυριά για την κάλυψη 

στοιχειωδών οικονομικών αναγκών.  

Παράλληλα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν έπαψε να εργάζεται 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 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, ο Ε.Ε.Σ. παρέχει 

ακατάπαυστα μέχρι σήμερα καίριες υπηρεσίες σε Κέντρα Φιλοξενίας στη Βόρεια 

Ελλάδα (Ωραιόκαστρο, Διαβατά, Softex Κορδελιό, Νέα Καβάλα Κιλκίς), στην Αττική 

(Ελαιώνα, Ριτσώνα, Σκαραμαγκά και στα νησιά (Χίο, Σάμο, Κω, Λέσβο) ενώ 

κατέγραψε σημαντική δράση στα μη επίσημα κέντρα διαμονής της Ειδομένης, 

Πειραιά και Χέρσου Κιλκίς, τα οποία δεν λειτουργούν πλέον. Συνολικά 

διανεμήθηκαν περισσότερα από 1.450.000 πακέτα με τρόφιμα και είδη 

ανθρωπιστικής βοήθειας, παρασχέθηκε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πρώτες 

βοήθειες σε 93.000 πρόσφυγες, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε 52.000 

ενήλικες ενώ από τους παιδότοπούς του πέρασαν τουλάχιστον 27.000 παιδιά που 

απασχολήθηκαν δημιουργικά με παιχνίδι και ζωγραφική. Μέσω του προγράμματος 

Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links) 107.000 

πρόσφυγες έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση ή μέσο σε πληροφορίες ώστε να βρουν 

τις οικογένειές τους από τις οποίες χωρίστηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς 

την Ευρώπη. Περισσότεροι από 43.500 άνθρωποι δέχθηκαν βοήθεια στη θάλασσα. 

Οι 11.000 άρτια εκπαιδευμένοι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη 

τη χώρα, σε συνεργασία με τα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό, επέδειξαν 

αυταπάρνηση και αίσθημα καθήκοντος τόσο στις δομές φιλοξενίας προσφύγων όσο 

και 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. Ο Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός 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. 


