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Από την έναρξη των τραγικών γεγο-
νότων στην Ουκρανία, ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός, βρισκόμενος σε 
διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με 
τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, αντα-
ποκρίθηκε καίρια και αποτελεσματικά 
στην υποστήριξη των σκληρά δοκιμα-
ζόμενων πολιτών της Ουκρανίας. 

Τον πρώτο μήνα των εχθροπραξι-
ών στην Ουκρανία, ο Ε.Ε.Σ, με τον 
κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
που διαθέτει,απέστειλε 100 τόνους 
ανθρωπιστικού υλικού (τρόφιμα μα-
κράς διάρκειας, υγειονομικό υλικό, 
φάρμακα, ηλεκτρικές γεννήτριες κ.α.) 
καθώς και σημαντική οικονομική βοή-
θεια στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, 
προκειμένου να διατεθεί άμεσα στους 
πολίτες. Παράλληλα, ο Ε.Ε.Σ, από τις 
πρώτες μέρες εκδήλωσης της τεράστι-
ας ανθρωπιστικής κρίσης στην Ουκρα-
νία, έχει εγκαταστήσει Κινητή Μονάδα 
Υγείας, στελεχωμένη από επαγγελ-
ματίες νοσηλεύτριες και εθελοντές 
Σαμαρείτες - Διασώστες, στα σύνορα 
Ουκρανίας - Ρουμανίας (Σιρέτ) για να 
προσφέρει πρωτοβάθμια υγειονομική 
περίθαλψη στους εκτοπισμένους Ου-
κρανούς. Τα ανωτέρω δεν θα μπορού-
σαν να υλοποιηθούν σε τόσο ευρεία 
κλίμακα χωρίς την τεράστια ανταπόκρι-
ση του κόσμου.  

Ευχαριστούμε θερμά τον Ελληνικό 
λαό για την άμεση ανθρωπιστική, αλ-
τρουιστική, όσο και συγκινητική αντα-
πόκρισή του να συνδράμει στο έργο 
μας, αναδεικνύοντας ουσιαστικά τον 
Ε.Ε.Σ ως βασικό αποδέκτη της αγά-
πης και της αλληλεγγύης προς τους 
πληττόμενους του καταστροφικού 
πολέμου. Δεσμευόμαστε ότι θα συ-
νεχίσουμε να παρέχουμε παντός εί-
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δους ανθρωπιστική ενίσχυση στους 
πληγέντες ακόμα και μετά το πέρας 
του πολέμου, όπως άλλωστε επιτάσ-
σει το ερυθροσταυρικό ιδεώδες και η 
σταθερή προσήλωση του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στις διεθνείς αν-
θρωπιστικές αρχές που πρεσβεύει 
και προασπίζεται από το 1877.

Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.

Dr. Αντώνιος Αυγερινός
Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.

Μήνυμα
Προέδρου Ε.Ε.Σ.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνδράμει τους 
πληγέντες του πολέμου στην Ουκρανία     

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, από τη πρώτη στιγμή εκδή-
λωσης της τεράστιας ανθρωπι-
στικής κρίσης που προκάλεσε 
ο πόλεμος στην Ουκρανία και 
βρισκόμενος σε συνεχή επι-
κοινωνία και συνεργασία με 
τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυ-
θρού Σταυρού, τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυ-
θρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου αλλά και τον 
Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, 
προχώρησε σε μία σειρά από 
δράσεις για την ανακούφιση 
των πληγέντων της Ουκρανίας. 

Συγκεκριμένα, από την έναρ-
ξη των εχθροπραξιών στην 
Ουκρανία, ο Ε.Ε.Σ, με την 
υποστήριξη των 86 Περιφερει-
ακών Τμημάτων του σε όλη την 

Ελλάδα, προσέφερε τα εξής: 

1. Άμεση έκκληση για οικο-
νομική ενίσχυση των Ου-
κρανών πληγέντων. Τα ποσά 
που συγκεντρώθηκαν από 
την αγάπη του κόσμου έχουν 
ήδη προσφερθεί στον Ου-
κρανικό Ερυθρό Σταυρό.

2. Άμεση έκκληση για συλλο-
γή τροφίμων και ανθρωπιστι-
κού υλικού. Η ανταπόκριση 
του κόσμου ήταν και παρα-
μένει συγκινητική. Πολίτες, 
εταιρείες και οργανισμοί από 
όλη την Ελλάδα προσέφεραν 
εκατοντάδες τόνους τροφί-
μων, ειδών Πρώτης Ανάγκης, 
και ιατροφαρμακευτικού υλι-
κού για να ενισχύσουν τους 
πληττόμενους από τον πό-

λεμο πολίτες της Ουκρανίας.

3. Έκκληση για παροχή φιλο-
ξενίας στους εκτοπισθέντες 
Ουκρανούς που έχουν έρθει 
στην Ελλάδα. Ο Ε.Ε.Σ, αντι-
λαμβανόμενος άμεσα τις τε-
ράστιες ανάγκες για στέγαση 
των εκτοπισμένων Ουκρανών 
που ξεκίνησαν να καταφθά-
νουν στη χώρα μας και σε 
απόλυτη συνεννόηση με το 
Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου, ξεκίνησε την κα-
ταγραφή των αιτημάτων των 
συμπολιτών μας που προσφέ-
ρονται να φιλοξενήσουν τους 
ανθρώπους που από τη μία 
στιγμή στην άλλη έχασαν τα 
πάντα εξαιτίας του πολέμου. 

4. Αποστολή 100 τόνων αν-
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θρωπιστικής βοήθειας στην 
Ουκρανία. Ο E.E.Σ, εντός του 
Μαρτίου, απέστειλε επιτυχώς 
τρείς ανθρωπιστικές αποστο-
λές στην Ουκρανία, μεταφέ-
ροντας μεγάλες ποσότητες αν-
θρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα 
μακράς διάρκειας, κουβέρτες, 
ιατροφαρμακευτικό υλικό, 
ηλεκτρικές γεννήτριες κ.α.) 
στο Τσερνιβτσί της Ουκρανί-
ας, προκειμένου να διατεθούν 
άμεσα στους πολίτες από τον 
Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό.

5. Ο Ε.Ε.Σ. εγκατέστησε άμε-

σα Κινητή Μονάδα Υγείας στα 
σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανί-
ας (Σιρέτ), στελεχωμένη από 
Πτυχιούχες Νοσηλεύτριες, οι 
οποίες κατά μέσο όρο εξυ-
πηρετούν, σε Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας, περίπου 50-
60 διερχόμενους Ουκρανούς, 
εντός της Ρουμανίας. Επίσης, 
στο ίδιο σημείο, υπάρχει δι-
ασωστικό όχημα του Ε.Ε.Σ, 
με κλιμάκιο Εθελοντών Σα-
μαρειτών-Διασωστών, για την 
παροχή διασωστικής βοήθει-
ας στους εκτοπισμένους Ου-
κρανούς πολίτες. Μάλιστα, 

την Κινητή Μονάδα του Ε.Ε.Σ. 
επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλ-
λόγων Ερυθρού Σταυρού 
και Ερυθράς Ημισελήνου, 
Francesco Rocca, o οποίος 
συνεχάρη τους εθελοντές 
και το προσωπικό του Ε.Ε.Σ. 
για το τεράστιο ανθρωπιστι-
κό έργο που επιτελούν προς 
τους πληγέντες του πολέ-
μου, καθώς και για την με-
γάλη ανθρωπιστική βοήθεια 
που απέστειλε ο Ε.Ε.Σ. στον 
Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό.

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Τεράστια η συνδρομή του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στην αντιμετώπιση της 

πρωτοφανούς κακοκαιρίας «Ελπίς»  

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Άμεση και αποτελεσματι-
κή ήταν η κινητοποίηση του 
Ε.Ε.Σ. στην αντιμετώπιση της 
πρωτοφανούς χιονοκαταιγίδας  
«Ελπίς», η οποία προκάλεσε 
τεράστια προβλήματα στις με-
τακινήσεις των πολίτων σε όλη 
την Αττική. Συγκεκριμένα από 
τις πρώτες ώρες εκδήλωσης 
των ακραίων καιρικών φαινο-
μένων (24/1) ο Ε.Ε.Σ, με πρω-
τοβουλία του Προέδρου Dr. 
Αντώνιου Αυγερινού και μέσω 
της υπηρεσίας του «Βοήθεια 
στο Σπίτι», ανέλαβε τις παντός 
είδους αναγκαίες μετακινήσεις 
ηλικιωμένων, ατόμων με κι-
νητικά προβλήματα αλλά και 
μοναχικών πολίτων εντός της 
ευρύτερης περιοχής της Αθή-
νας, καθώς και τη μεταφορά 

τους από και προς τα εμβολι-
αστικά κέντρα του Νομού Αττι-
κής. Η εν λόγω δράση προσέ-
φερε πολύτιμη υποστήριξη σε 
πολίτες με χρόνιες ασθένειες 
(καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς 
κ.α.), οι οποίοι έπρεπε εν μέσω 
σφοδρής χιονόπτωσης και του 
παγετού που ακολούθησε να 
μεταφερθούν σε ιατρικά κέ-
ντρα για την θεραπεία τους.
Ταυτόχρονα, οι ακούραστοι 
εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώ-
στες του Ε.Ε.Σ.  βρέθηκαν στους 
δρόμους της Αττικής, επιστρα-
τεύοντας διασωστικά οχήματα 
και το ειδικό όχημα του Ε.Ε.Σ. 
για το χιόνι (snow mobile) για 
να προσεγγίσουν σπίτια σε πε-
ριοχές που είχαν  αποκλειστεί 
από το χιόνι, για προσφέρουν 

παντός είδους βοήθεια σε πο-
λίτες που βρέθηκαν αντιμέτω-
ποι με τις εξαιρετικά χαμηλές 
θερμοκρασίες, λόγω των συ-
νεχών διακοπών ρεύματος. 
Εξαιρετικά σημαντική ήταν 
και η συμβολή του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού στην 
έκτακτη κατάσταση που προ-
έκυψε στην Αττική οδό, όπου 
αποκλείστηκαν εκατοντάδες 
οδηγοί λόγω της σφοδρής 
χιονόπτωσης. Τα κλιμάκια 
του Ε.Ε.Σ. παρέδωσαν 1.000 
κουβέρτες στο Υπουργού 
Κλιματικής Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας, οι οποί-
ες διατέθηκαν άμεσα στους 
εγκλωβισμένους οδηγούς.
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Ο Ε.Ε.Σ. δίπλα στους άστεγους της Αθήνας 
και του Πειραιά για την αντιμετώπιση της 

κακοκαιρίας «Διομήδης»  

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Μια «ζεστή αγκαλιά» στους 
άστεγους που δοκιμάζο-
νται σκληρά από τη σφο-
δρή κακοκαιρία «Διομήδης» 
προσέφερε ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός, πραγμα-
τοποιώντας εκτάκτως την Πέ-
μπτη 13 Ιανουαρίου 2021, 
δράση ενεργητικής προσέγ-
γισης αστέγων (streetwork), 
σε Αθήνα και Πειραιά.

Συγκεκριμένα, κοινωνικοί 
λειτουργοί και εθελοντές του 
Ε.Ε.Σ βρέθηκαν κοντά σε αστέ-

γους συνανθρώπους μας, οι 
οποίοι διαβιούν σε συνθήκες 
κοινωνικού αποκλεισμού στο 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας 
(Θησείο, Μοναστηράκι, Ομό-
νοια) και στο λιμάνι του Πει-
ραιά, διανέμοντας κουβέρτες, 
σκούφους, γάντια, ζεστά ροφή-
ματα, σοκολάτες, φρυγανιές, 
μπισκότα και άλλα είδη ξηράς 
τροφής, είδη ατομικής υγιεινής, 
είδη βασικής διατροφής, ιματι-
σμό, καθώς και μέσα ατομικής 
προστασίας από τον Covid-19. 
Παράλληλα, παρασχέθηκαν 

Πρώτες Βοήθειες, Πρώτες Βο-
ήθειες ψυχικής υγείας, καθώς 
και ενημέρωση για  τους θερμαι-
νόμενους χώρους των Δήμων.

Σημειώνεται ότι έως τα τέλη 
Απριλίου του 2022 προ-
γραμματίζονται 35 επιπλέ-
ον αντίστοιχες δράσεις και 
υπολογίζεται ότι θα εξυπη-
ρετηθούν περίπου 3.500 ευ-
άλωτοι συνάνθρωποί μας.
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Στο πλευρό των αστέγων που 
επλήγησαν από την κακοκαι-
ρία «Ελπίδα» και τις ιδιαίτε-
ρα χαμηλές θερμοκρασίες 
που τη συνοδεύουν βρέθη-
κε το Σάββατο (22/1), ο Ελ-
ληνικός Ερυθρός Σταυρός, 
πραγματοποιώντας έκτακτη 

δράση ενεργητικής προσέγ-
γισης αστέγων (streetwork) 
στο λιμάνι του Πειραιά.

Τη δράση του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού τίμησε 
με την παρουσία του ο Πρω-
θυπουργός της Ελλάδος κ. 

Έκτακτη δράση υποστήριξης αστέγων στον 
Πειραιά, παρουσία του Πρωθυπουργού 

της Ελλάδος κ. Κυριάκου Μητσοτάκη

Κυριάκος Μητσοτάκης, ο 
οποίος συνεχάρη τον Πρό-
εδρο Dr. Αντώνιο Αυγερινό 
και τους εθελοντές για το τε-
ράστιο ανθρωπιστικό τους 
έργο προς τις ευάλωτες πλη-
θισμιακές ομάδες της χώρας.

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Πανδημία: Ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός διασφαλίζει την εύρυθμη 

λειτουργία των σχολικών μαθημάτων  

Καθοριστική κρίνεται η συμβο-
λή του Ε.Ε.Σ. στη μάχη κατά 
της πανδημίας, συμμετέχοντας 
ενεργά σε όλες τις δράσεις της 
Πολιτείας για τον περιορισμό 
της μετάδοσης του κορωνο-
ϊού. Παράλληλα, ο Ε.Ε.Σ, με 
το εξειδικευμένο νοσηλευτικό 
προσωπικό του, ανταποκρίθη-

κε άμεσα και αποτελεσματικά 
σε όλες τις εκκλήσεις που δέ-
χτηκε από Δήμους της Αττικής 
όπου εντοπίστηκε ευρεία δια-
σπορά του ιού στα σχολεία.  

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ, το δι-
άστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2022, πραγματοποίησε δωρε-

άν rapid test σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς και πολίτες  
στους Δήμους Ηλιούπολης, 
Ηρακλείου Αττικής, Παλαιού 
Φαλήρου και Δάφνης-Υμητ-
τού, προκειμένου να διασφα-
λιστεί η εύρυθμη διεξαγωγή 
των μαθημάτων στα σχολεία.

Ενημερωτικό Δελτίο  |  11

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
χορήγησε μεγάλη ποσότητα Rapid και 

PCR Test στο Υπουργείο Υγείας  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, λειτουργώντας πάντοτε 
ως αρωγός της Ελληνικής Πο-
λιτείας και κατόπιν πρωτοβου-
λίας του Προέδρου, Dr. Αντώ-
νιου Αυγερινού, προχώρησε 
στη δωρεά σημαντικής ποσό-
τητας Rapid και PCR test στο 
Υπουργείο Υγείας, με σκοπό 

να διατεθούν άμεσα από τον 
ΕΟΔΥ για κάλυψη αναγκών 
της Ελληνικής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 
17 Ιανουαρίου 2022, ο Ε.Ε.Σ. 
παρέδωσε στα κλιμάκια του 
ΕΟΔΥ 87.700 rapid test αντι-
γόνου, αξίας 499.726 ευρώ, 

και 3.450 PCR test, αξίας 
3.450 ευρώ, ενισχύοντας το 
δύσκολο έργο της Πολιτείας 
για συνεχή διενέργεια ελέγ-
χων στους πολίτες ώστε να 
περιοριστεί η διασπορά του 
κορωνοϊού.

Βροντερό «παρών» στην παρέλαση για 
την Επέτειο της 25ης Μαρτίου  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός άνοιξε και φέτος τη μεγα-
λειώδη στρατιωτική παρέλαση 
στην Αθήνα για τον εορτασμό 
της επετείου της 25ης Μαρτί-
ου 1821, γεμίζοντας με συ-
γκίνηση και υπερηφάνεια τις 
απανταχού Ερυθροσταυρίτισ-
σες και Ερυθροσταυρίτες που 
μάχονται καθημερινά με όλες 
τους τις δυνάμεις για να προ-
σφέρουν βοήθεια στον συνάν-
θρωπο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, ο αρχαιότερος ανθρωπι-
στικός οργανισμός της χώρας, 
παρήλασε με στελέχη και εθε-
λοντές και των τριών Τομέων 

του (Νοσηλευτικής, Κοινωνι-
κής Πρόνοιας, Σαμαρειτών Δι-
ασωστών & Ναυαγοσωστών), 
κερδίζοντας το ζεστό χειρο-
κρότημα των επισήμων και του 
κόσμου που βρέθηκε στο Σύ-
νταγμα για να τιμήσει την Εθνι-
κή Επέτειο.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώ-
νιος Αυγερινός, για την επέτειο 
της 25ης Μαρτίου 1821, ανέ-
φερε: «Οι αγώνες και η δρά-
ση του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, του αρχαιότερου 
ανθρωπιστικού και εθελοντι-
κού Οργανισμού της χώρας 
μας, με έτος ίδρυσης το 1877, 

πηγάζουν από τα βάθη της 
Ελληνικής ιστορίας και ακο-
λουθούν με συνέπεια και 
αποφασιστικότητα τα ύψιστα 
γεγονότα-σταθμούς της πο-
ρείας του Έθνους. Σήμερα, 
σε καιρό ειρήνης αλλά και 
αυξημένων ανθρωπιστικών 
προκλήσεων, ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός, με τον ίδιο 
ρηξικέλευθο και μεγαλειώδη 
τρόπο, εξακολουθεί να διακη-
ρύττει τον σεβασμό στην προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής 
και της αξιοπρέπειας, ενώνο-
ντας δυναμικά τις προσπά-
θειες των ανθρώπων για την 
καταπολέμηση του πόνου και 
της δυστυχίας».
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρί-
ου 2022, σε μία σεμνή τελετή 
στο Υπουργείο Μεταναστευτι-
κής και Ασύλου, απονεμήθη-
κε από τον Υπουργό, κ. Νότη 
Μηταράκη, η «Διαμνημόνευση 
Μεταναστευτικής Αρωγής Β` 
Τάξης» στον Πρόεδρο του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
Dr. Αντώνιο Αυγερινό, για την 
τεράστια προσφορά του Ορ-
γανισμού, όλα αυτά τα χρόνια, 
στο μεταναστευτικό ζήτημα. 

Ο Υπουργός Μετανάστευσης 

και Ασύλου, κ. Νότης Μητα-
ράκης, κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του τόνισε ότι: ‘’Ο 
Πρόεδρος, Dr. Αντώνης Αυγε-
ρινός βρίσκεται άμεσα δίπλα 
μας σε κάθε δυσκολία. Με ιδι-
αίτερη ταχύτητα και αποτελε-
σματικότητα ο ΕΕΣ ανταποκρί-
θηκε σε κάθε πρόκληση. Από 
την διαχείριση αναγκών σε 
δομές, μέχρι τις έκτακτες και 
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες 
στο Μαυροβούνι – μετά την 
εμπρησμό της Μόριας – και 
στο ναυάγιο στην Τζιά. Συνερ-

γαζόμενοι βάσει Μνημονίου 
Συνεργασίας, με πολλαπλά 
οφέλη για το Υπουργείο μας. 
Η προσφορά του παλαιότε-
ρου και μεγαλύτερου ανθρω-
πιστικού οργανισμού στην 
Ελλάδα από την έναρξη της 
μεταναστευτικής κρίσης είναι 
ιδιαίτερα σημαντική. Η παρου-
σία του είναι καταγεγραμμένη 
σε όλα τα σημαντικά γεγονό-
τα που σημάδεψαν το μετα-
ναστευτικό στη χώρα μας”. 

Τιμητική βράβευση του Προέδρου του ΕΕΣ από 
τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου,

κ. Νότη Μηταράκη
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Μια άκρως εποικοδομητική 
και παραγωγική συζήτηση 
με τον Υπουργό Οικονομι-
κών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, 
είχε την Τετάρτη, 9 Φεβρουα-
ρίου 2022, ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός.

Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης ο Προέδρος του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού 
ανέλυσε το τεράστιο και πολυ-

διάστατο ανθρωπιστικό έργο 
που επιτελεί ο Οργανισμός 
προς την Ελληνική κοινωνία, 
εστιάζοντας τόσο στη συμμε-
τοχή του Ε.Ε.Σ. στην αντιμε-
τώπιση της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού όσο και στις δράσεις 
υποστήριξης των ευάλωτων 
πληθυσμιακών ομάδων της 
χώρας που έχουν πληγεί σο-
βαρά από τις επιπτώσεις της.

Ο Υπουργός άκουσε με ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον τον Πρόε-
δρο του Ε.Ε.Σ, εκφράζοντας 
παράλληλα έντονη διάθεση 
συμπαράστασης, στο μέτρο 
του εφικτού, στις πολυάριθ-
μες ανθρωπιστικές δράσεις 
του Οργανισμού. Δεν πα-
ρέλειψε επίσης, να ευχαρι-
στήσει τους ακούραστους 
εθελοντές του Ε.Ε.Σ, για την 
τεράστια και διαχρονική προ-
σφορά τους προς τους ευά-
λωτους συνανθρώπους μας.

Συνάντηση του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. με τον 
Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Μνημόνιο 

συνεργασίας  

με Π.Φ.Σ. και 

ΙΔΕΕΑΦ

για την 

εκπαίδευση των 

φαρμακοποιών

στις Πρώτες 

Βοήθειες 

Μνημόνιο συνεργασίας με-
ταξύ Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), Πανελλήνι-
ου Φαρμακευτικού Συλλόγου 
(Π.Φ.Σ.) και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης 
Φαρμακοποιών Μονοπρόσω-
πης Ανώνυμης Εταιρείας (ΙΔΕ-
ΕΑΦ) υπεγράφη την Πέμπτη, 3 
Φεβρουαρίου 2022, στοχεύο-
ντας στην εξοικείωση των φαρ-

μακοποιών της χώρας με τις Α’ 
Βοήθειες. 

Το μνημόνιο συνεργασίας 
προβλέπει τη διοργάνωση Εκ-
παιδευτικών Σεμιναρίων σε 
φαρμακοποιούς ειδικά για τον 
χώρο του φαρμακείου από 
εξειδικευμένους εκπαιδευτές 
του Ε.Ε.Σ, για την απόκτηση 
πιστοποιημένων γνώσεων πα-

ροχής υπηρεσιών Α’ Βοήθει-
ας. Η εν λόγω δράση αναμένε-
ται να ξεκινήσει άμεσα και θα 
διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 2023, ενώ τα σεμινάρια 
θα έχουν διάρκεια 18 ωρών 
και θα διεξάγονται ανά τοπικό 
Φαρμακευτικό Σύλλογο, κατό-
πιν προγραμματισμού.  
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, στο πλαίσιο της ενίσχυ-
σης του εθελοντικού ρεύ-
ματος, συμπορεύεται με τον 
χρυσό μας Ολυμπιονίκη, Λευ-
τέρη Πετρούνια, ο οποίος απο-
τελεί παράδειγμα θέλησης, 
αγωνιστικότητας, ήθους και 
ύφους ώστε να γίνει ο «αγγε-
λιοφόρος» που θα διαδώσει το 
μήνυμα της αγάπης και της αλ-
ληλεγγύης στα μικρά παιδιά, 
τους αυριανούς εθελοντές 

μας. Στόχος της συγκεκριμέ-
νης προσπάθειας είναι η ευαι-
σθητοποίηση και κινητοποίηση 
του κοινού σε θέματα εθελο-
ντισμού, ανθρωπισμού και κοι-
νωνικής προσφοράς, ιδιαίτερα 
στις μικρές ηλικίες, οι οποίες 
αποτελούν το μέλλον του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού. 
Ταυτόχρονα, ο Ε.Ε.Σ. απευ-
θύνει κάλεσμα στους γονείς 
να εντάξουν τα παιδιά τους 
στη μεγάλη Ερυθροσταυρική 

οικογένεια, προκειμένου να 
γνωρίσουν μέσα από διαδρα-
στικές και καινοτόμες δράσεις 
που υλοποιεί το εξειδικευμέ-
νο προσωπικό του Ε.Ε.Σ, τις 
υπέρτατες αξίες του ανθρω-
πισμού, της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης, της αγάπης για το πε-
ριβάλλον και τα ζώα αλλά και 
της εθελοντικής προσφοράς 
χωρίς όρια και διακρίσεις. 
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Ο  Ε λ λ η ν ι κ ό ς  Ε ρ υ θ ρ ό ς  Σ τ α υ ρ ό ς 
δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε  τ ο  Μ ο υ σ ι κ ό  Σ ύ ν ο λ ο  Ν έ ω ν 

τ ο υ  Τ ο μ έ α  Ν ε ό τ η τ ά ς  τ ο υ

Η πρώτη δημόσια εμφάνι-
ση του Μουσικού Συνόλου 
Νέων του Τομέα Νεότητας του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο, 19 Φεβρουαρίου 2022, 
σε κεντρικό σημείο της οδού 
Ερμού, στο κέντρο της Αθή-
νας. Οι εθελοντές του Τομέα 
Νεότητας ταξίδεψαν το κοινό 
με κλασικά ελληνικά και ξένα 

κομμάτια, κερδίζοντας επάξια 
το ζεστό χειροκρότημα του κό-
σμου.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. 
Αντώνιος Αυγερινός, «παρών» 
στην πρώτη εμφάνιση του νεο-
σύστατου μουσικού συνόλου 
του Ε.Ε.Σ, δήλωσε: «Τα θαυ-
μάσια νέα παιδιά του Τομέα 
Νεότητας του Ε.Ε.Σ, μαθητές 

Λυκείου, είναι η ελπίδα μας 
για τους νέους εθελοντές που 
θέλουμε να έχουμε, με δια-
κριτό ήθος και ύφος, ευγενή 
άμιλλα, ομαδικότητα και συλ-
λογικότητα στον αναγεννημέ-
νο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 
Θέλουμε να είναι με τα έργα 
και τη δράση τους, το καμάρι 
της κοινωνίας μας.»
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Επίδειξη Α’ Βοηθειών από τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε όλα τα γήπεδα της 

Stoiximan Basket League     

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Εκπαιδευτές Σαμαρείτες - Δι-
ασώστες του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, μαζί με κλι-
μάκια εθελοντών του Ε.Ε.Σ, 
πραγματοποίησαν επίδειξη Α’ 
Βοηθειών (περιπτώσεις πνιγ-
μονής, καρδιοπνευμονική ανά-
νηψη κ.α.) στα ημίχρονα όλων 
των αθλητικών αναμετρήσεων 

της Stoiximan Basket League 
σε όλη την Ελλάδα, εισπράττο-
ντας το ζεστό χειροκρότημα των 
φιλάθλων που παρακολούθη-
σαν με μεγάλο ενδιαφέρον. 

Η εν λόγω δράση πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
μνημονίου συνεργασίας του 

Ε.Ε.Σ. με τον ΕΣΑΚΕ, με στό-
χο την ενημέρωση και αισθη-
τοποίηση του κόσμου για την 
αναγκαιότητα και την τερά-
στια σημασία της ορθής γνώ-
σης παροχής Α’ Βοηθειών. 
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Ο Ε.Ε.Σ. και ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε, με 
την πολύτιμη συμβολή κορυ-
φαίων αθλητών του Ελληνικού 
μπάσκετ, όπως ο Γιαννούλης 
Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός),  ο 
Λευτέρης Μποχωρίδης (Πανα-
θηναϊκός) και ο Νίκος Παππάς 
(ΑΕΚ), έστειλαν ηχηρό μήνυ-

μα ευαισθητοποίησης για την 
αναγκαιότητα ορθής γνώσης 
παροχής Α’ Βοηθειών, οι οποί-
ες μπορούν να σώσουν μια 
ζωή που βρίσκεται σε κίνδυ-
νο, προτρέποντας παράλλη-
λα τον κόσμο να γνωρίσει τις 
Πρώτες Βοήθειες δίπλα στους 

Νίκος Παππάς, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Λευτέρης 

Μποχωρίδης απευθύνουν έκκληση για εκμάθηση Α’ Βοηθειών

κορυφαίους εκπαιδευτές Σα-
μαρείτες - Διασώστες του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού. 
Σημειώνεται ότι  το βίντεο που 
δημιούργησε ο Ε.Ε.Σ σε συ-
νεργασία με τον ΕΣΑΚΕ συγκέ-
ντρωσε χιλιάδες προβολές στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Το Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 
2022, ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, πραγματοποίησε 
μεγάλη δράση υποστήριξης 
οικόσιτων ζώων που εγκατα-
λείφθηκαν ή τραυματίστηκαν 
σοβαρά κατά τη διάρκεια των 
καταστροφικών πυρκαγιών 
του καλοκαιριού και φιλοξε-
νούνται προσωρινά σε κτήμα 
στο Κορωπί.

Συγκεκριμένα, πολυμελές 
κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρει-

τών Διασωστών του Ε.Ε.Σ, με-
τέβη στο κτήμα του κ. Νεκτάρι-
ου Παπαζαχαρία στο  Κορωπί, 
προκειμένου να προσφέρει 
μεγάλη ποσότητα ζωοτροφών 
για τις αυξημένες ανάγκες των 
οικόσιτων ζώων (άλογα, σκύ-
λοι, γάτες) που φιλοξενούνται 
εκεί. Ταυτόχρονα, οι εθελο-
ντές έβγαλαν βόλτα τους τε-
τράποδους φίλους μας, προ-
σφέροντας τους στιγμές χαράς 
και κοινωνικοποίησης.

Ο Ε.Ε.Σ. στηρίζει 
οικόσιτα ζώα που 
εγκαταλείφθηκαν 

στις πυρκαγιές του 
καλοκαιριού
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Επικοινώνησε μαζί μας:

www.redcross.gr

https://www.facebook.com/greekredcrossofficial
https://www.instagram.com/hellenicredcross/?hl=el
https://twitter.com/greekredcross
https://www.youtube.com/channel/UCI6HcyTENwn-kBiJRFd7yLA
https://www.tiktok.com/@hellenic_red_cross?_d=secCgYIASAHKAESMgowqiCmDAmF7398kVn58r7hFL21YWS7IIyq%2Bs8j%2FZJA%2BMoJodC8ZiC4rVESWizQyxsUGgA%3D&language=en&sec_uid=MS4wLjABAAAAVKpgV1mk8IwsTns_5XgxVBAgGATy5BwaMPQ6GvHDPQVLlHFzb5Oi3USVgJfsJlQW&sec_user_id=MS4wLjABAAAAs-AXiRnTIuOtCXseqRVRhQVWuySuambLbCx5DrHYMKAI7Kg3g2KDvWzEsbxt-k1g&share_app_name=musically&share_author_id=6856345720929207301&share_link_id=cfa03093-d96b-49b2-8ab9-a68dc146ec8c&timestamp=1608720689&u_code=dfah0c9da4ecfc&user_id=6891425392289530886&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m
http://www.redcross.gr/default.asp?pid=1&la=1

