
 

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την απώλεια του Ανθυποπυραγού και Εθελοντή Σαμαρείτη & Ναυαγοσώστη του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αριστείδη Μουζακίτη 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο Τομέας Σαμαρειτών, 

Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. και τα Σώματα 

Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών 

Αθηνών και Πατρών, των οποίων ο Ανθυποπυραγός του 

Πυροσβεστικού Σώματος Αριστείδης Μουζακίτης υπήρξε 

βαθμοφόρος Εθελοντής, όπως επίσης και οι Συνάδελφοί 

του Εθελοντές Σαμαρείτες και Ναυαγοσώστες, 

εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για την απώλειά του και 

τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του.  

Αυτήν την ώρα, κατ' εντολή του Προέδρου του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιου Αυγερινού, κλιμάκιο Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών από την Αθήνα και την Πάτρα μεταβαίνει στην Κέρκυρα, προκειμένου να 

παραστεί στη νεκρώσιμο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Υπεραγίας 

Θεοτόκου Ελεούσας, στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Παρούσα στην ακολουθία θα είναι επίσης 

πολυπληθής αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κέρκυρας, με επικεφαλής 

την πρόεδρο κ. Μαρία Δημουλά και τη συμμετοχή μελών του τοπικού Διοικητικού 

Συμβουλίου και Εθελοντών Νοσηλευτικής & Κοινωνικής Πρόνοιας.  

Ο Αριστείδης Μουζακίτης υπήρξε ενεργός και δυναμικός Εθελοντής Ναυαγοσώστης και 

Σαμαρείτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από το έτος 2003 έως σήμερα. Κατά τη 

διάρκεια της εθελοντικής δραστηριοποίησής του στον Ε.Ε.Σ., τόσο στο Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Πατρών όσο και στο αντίστοιχο των Αθηνών, 

υπήρξε υπόδειγμα Εθελοντή και Ερυθροσταυρίτη, διακρινόμενος για το σθένος του, τη 

μεγάλη του ψυχική δύναμη, αντοχή και αποφασιστικότητα. Είχε δε συμμετάσχει σε πλήθος 

αποστολών και καλύψεων, συμβάλλοντας τα μέγιστα στους σκοπούς του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού και αποδεικνύοντας το μεγαλείο της ψυχής του και την έμφυτη διάθεσή 

του για προσφορά στους συνανθρώπους του. 

Η αγάπη του αυτή για το κοινωνικό σύνολο ήταν που τον οδήγησε να ενταχθεί και στο 

Πυροσβεστικό Σώμα και ιδιαίτερα στην 1η ΕΜΑΚ όπου υπηρετούσε. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη του και η πορεία της ζωής του παράδειγμα για όλους μας! 
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