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Αθήνα, 10 Μαρτίου2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ απζςτειλε την 3η ανθρωπιςτική αποςτολή ςτουσ 

ςειςμόπληκτουσ τησ Τουρκίασ 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ (Ε.Ε.Σ.), απζςτειλε την Παραςκευή (10/3) την 3η μεγάλη ανθρωπιςτική 
βοήθεια ςτο Μπελζν τησ Τουρκίασ, προκειμζνου να ςυνδράμει τουσ χιλιάδεσ πληγζντεσ του 
καταςτροφικοφ ςειςμοφ που ζπληξε τη χώρα. Στην αναχώρηςη τησ αποςτολήσ του Ε.Ε.Σ. παρευρζθηςαν ο 
Τοφρκοσ Πρόξενοσ ςτην Αθήνα, ErdemKutlu, ο Γενικόσ Γραμματζασ Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ & 
Καταπολζμηςησ τησ Φτώχειασ κ. Γιώργοσ Σταμάτησ, και ο Πρόεδροσ του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ, Dr. 
Αντώνιοσ Αυγερινόσ. 

Βίντεο από την αναχώρηςη τησ αποςτολήσ του Ε.Ε.Σ.: https://youtu.be/v79FBYo5nKE 

Η ανθρωπιςτική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. αποςτζλλεται ςτην Τουρκία με τρία (3) φορτηγάκαι διαςωςτικό 
όχημα του Ε.Ε.Σ, ςτελεχωμζνα από το εξαίρετο και ειδικά εκπαιδευμζνο προςωπικό και τουσ εθελοντζσ 
του, μεταφζροντασ περίπου 40 τόνουσ ανθρωπιςτικήσ βοήθειασ (ςκηνζσ, τρόφιμα μακράσ 
διάρκειασ,κουβζρτεσ υπνόςακουσ, είδη ατομικήσ υγιεινήσ κ.α.). Η ανθρωπιςτική βοήθεια του Ε.Ε.Σ. θα 
παραδοθεί απευθείασ ςτισ αποθήκεσ τησ Τουρκικήσ Ερυθράσ Ημιςελήνου ςτο Μπελζν. Εν ςυνεχεία, θα 
διανεμηθεί από την Τουρκική Ερυθρά Ημιςζληνο ςτουσ πολίτεσ που ζχουν τεράςτια ανάγκη και 
ςτεροφνται ακόμα και των βαςικών ειδών διαβίωςησ.  

Ο Πρόεδροσ του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ, δήλωςε:«Ο Ε.Ε.Σ αποςτζλλει ςιμερα τθν 3θ αποςτολι 
ςτθν Τουρκία. Θα ςυνεχίςουμε να αποςτζλλουμε βοικεια ςτισ ςειςμόπλθκτεσ περιοχζσ ζωσ ότου και το 
τελευταίο τεμάχιο παραδοκεί ςτουσ ανκρώπουσ που το ζχουν τεράςτια ανάγκθ. Θζλω να ευχαριςτιςω το 
Ελλθνικό λαό που εμπιςτεφεται απόλυτα τον Ε.Ε.Σ. αποςτζλλοντασ ανκρωπιςτικό υλικό απ΄ όλθ τθν 
Ελλάδα. Να είςτε βζβαιοι ότι κα τιμιςουμε αυτι τθν εμπιςτοςφνθ. Τόςο το προςωπικό όςο και οι 
εκελοντζσ μασ κάνουν τθν απαραίτθτθ διαλογι, ταξινόμθςθ, πακετοποίθςθ και παλετοποίθςθ ώςτε ότι 
παραδίδουμε να γίνεται με απόλυτα αςφάλεια. Ευχαριςτοφμε κερμά τουσ εκελοντζσ και το προςωπικό 
μασ για τθν τεράςτια προςφορά τουσ.» 

https://youtu.be/v79FBYo5nKE


Ο Τοφρκοσ Πρόξενοσ ςτην Αθήνα, ErdemKutlu, δήλωςε: «Θα ικελα να μεταφζρω τισ κερμζσ ευχαριςτίεσ 
τθσ Τουρκίασ και των τοφρκων πολιτών προσ τουσ Ζλλθνεσ και τον Ε.Ε.Σ. για τθ ςυγκινθτικι προςφορά τουσ 
ςε αυτι τθν εξαιρετικά δφςκολθ ςυγκυρία για τθ χώρα μασ.Ο καλόσ φίλοσ φαίνεται ςε μία ζκτακτθ 
κατάςταςθ, όπωσ ο καταςτροφικόσ ςειςμόσ που κόςτιςε τθ ηωι ςε χιλιάδεσ ςυνανκρώπουσ μασ. 
Ευχαριςτοφμε κερμά τον Προζδρο του Ε.Ε.Σ. και τουσ εκελοντζσ για τθν ιδιαίτερα ςθμαντικι προςφορά 
τουσ προσ τουσ πλθγζντεσ τθσ χώρασ μασ.»  

Ο Γενικόσ Γραμματζασ Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ & Καταπολζμηςησ τησ Φτώχειασ, κ. Γιώργοσ Σταμάτησ, 
δήλωςε: «Για ακόμα μία φορά θ αλλθλεγγφθ του Ε.Ε.Σ. είναι εδώ, ζμπρακτθ, μαηί με τθ βοικεια που 
προςφζρουν οι Ζλλθνεσ πολίτεσ για τα κφματα του ςειςμοφ τθσ Τουρκίασ. Θζλω να ςυγχαρώ τον Πρόεδρο 
του Ε.Ε.Σ. και όλουσ τουσ εκελοντζσ Σαμαρείτεσ Διαςώςτεσ που ςυμβάλλουν ςτθν αποςτολι τθσ 
ανκρωπιςτικισ βοικειασ και βζβαια τουσ απλοφσ πολίτεσ που από το υςτζρθμα τουσ ζχουν βοθκιςει ςτο 
να ακουφιςτοφν οι πλθγζντεσ του τραγικοφ ςυμβάντοσ. Ο Ε.Ε.Σ. για ακόμα μία φορά, όπωσ ζπραξε και 
ςτθν Ουκρανία, δείχνει πόςο ςθμαντικό είναι να πιςτεφει κάνεισ ςτισ πανανκρώπινεσ αξίεσ του Ερυκροφ 
Σταυροφ και γενικότερα ςτισ αξίεσ τθσ προςφοράσ και τθσ αλλθλεγγφθσ.» 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ θα ςυνεχίςει με αμείωτο ρυθμό τισ ανθρωπιςτικζσ αποςτολζσ ςε Τουρκία 
και Συρία.Για να δείτε πώσ μπορείτε να βοηθήςετε τουσ πληγζντεσ του καταςτροφικοφ ςειςμοφ μζςω του 
Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ ακολουθήςτε τον παρακάτω ςφνδεςμο: http://www.redcross.gr/ 

http://www.redcross.gr/

