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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού για 
δεύτερη συνεχή χρονιά στον ιστορικό Δήμο Γραβιάς 

 
Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού  
(8η Μαΐου) πραγματοποιείται σε μια δύσκολη χρονική στιγμή για 
την Ελλάδα και στην καρδιά μιας ιστορικών διαστάσεων κρίσης 
για την ελληνική οικονομία και εν γένει τον Ελληνισμό.  
  
Ο Ερυθρός Σταυρός από την ίδρυσή του συνιστά τον μεγαλύτερο 
ανθρωπιστικό διεθνή πυλώνα με τεράστιο έργο σε πολέμους και 
περιόδους ειρήνης, σε καταστροφές και κρίσεις. Στη σημερινή συγκυρία 
ο ρόλος του καθίσταται υπέρ ποτέ σημαντικός.  
 
Πόλεμος στη χώρα μας και στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Ανέχεια με τη 
μορφή που εμφανίζεται στο λεγόμενο τρίτο κόσμο, επίσης δεν υπάρχει.  
 
Όμως, διακατέχει τη κοινωνία ένα είδος «πολεμικής» κατάθλιψης λόγω 
των θυσιών και της πτώσης του βιοτικού επιπέδου που καλείται να 
υποστεί. 
 
Ο Έλληνας διαχρονικά μπορεί να αιφνιδιάζεται αλλά δεν πτοείται, δεν 
καταθλίβεται, ομονοεί  στις δύσκολες στιγμές και πολεμάει.  
  
Μέσα σε αυτές τις πρωτοφανείς, τουλάχιστον για τα μεταπολιτευτικά 
χρονικά, συνθήκες, ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ερυθρού Σταυρού αποτελεί για τη διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, τα μέλη του Ερυθροσταυρικού Κινήματος στη χώρα μας και 
όλους τους εθελοντές, μια ακόμη ευκαιρία να στείλουν το δικό τους 
μήνυμα για συλλογική προσπάθεια και ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής. 
    
Οι κεντρικές εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού 
πραγματοποιούνται για δεύτερη συνεχή χρονιά στον ιστορικό 
Δήμο Γραβιάς, στη Φωκίδα, και συνδέονται και με την επέτειο από τη 
μάχη στο ομώνυμο Χάνι, που ενίσχυσε τη φλόγα της ελευθερίας και το 
όραμα των Ελλήνων για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία.    

 



 

    
Στο πλαίσιο του εορτασμού που γίνεται στη μνήμη του ιδρυτή του 
Ερυθρού Σταυρού, Ερρίκου Ντυνάν, ο Ε.Ε.Σ. είναι χορηγός μεγάλης 
συναυλίας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος στηρίζει 
αφιλοκερδώς τις εορταστικές εκδηλώσεις. Η συναυλία θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Μαΐου (9 μ.μ.) στο Δημοτικό Στάδιο 
Γραβιάς και έχουν προσκληθεί να την παρακολουθήσουν μαθητές 
σχολείων της Φωκίδας και των όμορων δήμων Βοιωτίας και Φθιώτιδας.  
 
Από τη Δευτέρα 3 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Μαΐου, εξάλλου, θα 
βρίσκεται εγκατεστημένη στο Δήμο της Γραβιάς η κινητή ιατρική 
μονάδα του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» με ειδικευμένη ομάδα 
ιατρών που θα παρέχουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις.  
 

 


