
 

 

 

 

 

Ακινα,  14 Απριλίου 2020 

Αγαπθτζσ Ερυκροςταυρίτιςεσ και αγαπθτοί Ερυκροςταυρίτεσ, 

Εφχομαι ολόψυχα ςε εςάσ και τισ οικογζνειζσ ςασ Καλό Πάςχα.  

Είκε το άφατο καφμα τθσ ανάςταςθσ του Κυρίου, φζτοσ, να ςθμάνει για όλο τον κόςμο τθν αξία 

τθσ ηωισ, του ανκρωπιςμοφ και τθσ αυτοκυςίασ, χωρίσ δάφνεσ, παρά μόνο με εςωτερικι 

«ευρυχωρία».  

Ο Ε.Ε.Σ, ζχοντασ ωσ πυλϊνεσ του, θκικά και βιοτικά αντιςτακμίςματα, καλείται ςτθν επϊδυνθ 

επικαιρότθτα να εκδιπλϊςει ζνα πεδίο δράςεων, και ωσ μια ανκρωπιςτικι αςπίδα, να ςυμβάλει 

ενεργά ςτθν προάςπιςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν. 

Οι Ερυκροςταυρίτεσ, απανταχοφ τθσ Ελλάδοσ, δοκιμάηονται ςτα ανκρωπιςτικά πεδία δράςθσ, 

προςδίδουν ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ ςυμπαράςταςθ και υποςτιριξθ, αυτζσ τισ δφςκολεσ ϊρεσ, 

ενϊ, παράλλθλα, κακίςτανται οι παραςτατικότεροι δείκτεσ τθσ ςυλλογικισ πολιτιςτικισ μασ 

ταυτότθτασ. 

Λαμβάνοντασ τισ ανάγκεσ που εμφανίηονται «όχι ωσ μθτζρα αλλά ωσ μαία τθσ καινοτομίασ», 

δθμιουργοφμε κι εξελίςςουμε τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ μασ. 

Λειτουργοφμε τα Πολυδφναμα Κζντρα Προςφφγων που διαβιοφν ςτον αςτικό ιςτό. Πζρα από τισ 

βαςικζσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν (κζματα αςφλου, ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, ςτζγαςθ, 

εκπαίδευςθ, απαςχόλθςθ κλπ.) το διάςτθμα αυτό τθσ κρίςθσ του κορωνοϊοφ, εμπλουτίςτθκαν οι 

δομζσ μασ και με νζεσ δράςεισ όπωσ θ λειτουργία τθλεφωνικισ γραμμισ για ψυχοκοινωνικι 

ςτιριξθ του μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ και όχι μόνο. 

Επιπροςκζτωσ, αναπτφχκθκαν τθλεφωνικζσ γραμμζσ ενθμζρωςθσ των προςφφγων για υπθρεςίεσ 

και προγράμματα δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων που υλοποιοφνται και άπτονται των δικϊν 

τουσ αναγκϊν, διαμεςολάβθςθσ και διευκόλυνςθσ, ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ. 

Αναντίρρθτα, όμωσ, μια από τισ ςθμαντικότερεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ είναι αυτι τθσ 

διερμθνείασ ςε δεκατζςςερισ γλϊςςεσ. Αφουγκραηόμενοι τα νζα δεδομζνα, βριςκόμαςτε ςε μια 

διθνεκι διαδικαςία μεταβολισ και εξζλιξθσ, ςφμφυτθσ με το ιςτορικό μασ γίγνεςκαι. 

Αναπτφξαμε μία καινοτόμο υπθρεςία διερμθνείασ, κάνοντασ εφικτι τθν επικοινωνία των 

προςφφγων με μονάδεσ υγείασ, με υπθρεςίεσ νομικισ κακοδιγθςθσ, μακιματα Πρϊτων 

Βοθκειϊν κ.α. Επιπλζον, με τθν κρίςθ του κορωνοϊοφ θ υπθρεςία ανζλαβε τθν μετάφραςθ των 

οδθγιϊν πρόλθψθσ και προςταςίασ του Υπουργείου Υγείασ ςτισ διάφορεσ γλϊςςεσ, προκειμζνου 

να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία όλων των μεταναςτϊν - προςφφγων. 



Ωσ αχτίδα προμθνφματοσ ανακεϊρθςθσ των δεδομζνων, ζρχεται θ ςθμαντικι ςυμβολι τθσ Volvo 

Car Hellas προσ τον Ε.Ε.Σ. Αντιλαμβανόμενοι τισ δυνατότθτεσ και το πολυποίκιλο ζργο μασ, 

ςπεφδουν να ςτακοφν αρωγοί ςτο ανκρωπιςτικό μασ ζργο παραχωρϊντασ πζντε οχιματα, για 

όςο διάςτθμα διαρκζςει θ κρίςθ του κορωνοϊοφ, για τθν κάλυψθ των αυξθμζνων αναγκϊν ςτθν 

Ακινα, Θεςςαλονίκθ και τισ γφρω περιοχζσ. Μια πράξθ που εφαρμόηει τθν αλλθλεγγφθ και 

ενςωματϊνεται ςτο πλζγμα και το πνεφμα των Ερυκροςταυρικϊν παρεμβάςεων. 

Επιτακτικι ςτο ςθμείο αυτό είναι και θ αναφορά τθσ επιτυχθμζνθσ ςυνεργαςίασ του Ε.Ε.Σ. με τθν 

Cosco Shipping Charity Foundationκαι το πρόγραμμα Children Included. 

Με εντατικοφσ ρυκμοφσ και εν μζςω πανδθμίασ, ςυνεχίηονται οι δράςεισ υποςτιριξθσ μακθτϊν 

από ευάλωτεσ οικογζνειεσ, (χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε μακθτζσ κ.α.) προκειμζνου να 

αναπτυχκοφν οι ςυνκικεσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και δθμόςιασ αςφάλειασ, να χτιςτοφν γζφυρεσ 

ςτιριξθσ μεταξφ διαφορετικϊν κοινωνικϊν ομάδων, κακϊσ και να υλοποιθκοφν πράξεισ και 

βελτιϊςεισ ςε προςωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Μία μεγάλθ πράξθ αποςτολισ, υπό τθν πλιρθ 

εμπιςτοςφνθ και ςτιριξθ τθσ εταιρείασ Cosco, για τθν νοθματοδότθςθ του παρόντοσ και τθν 

διαςφάλιςθ του μζλλοντοσ. 

Μια ακόμθ επίςθμθ αναγνϊριςθ τθσ αξίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Ε.Ε.Σ προζρχεται 

από τον Διμο Ακθναίων, που ηιτθςε τθν ςτιριξθ των προγραμμάτων του «Βοικεια ςτο Σπίτι» 

από τισ Νοςθλευτικζσ Υπθρεςίεσ και τθν Κοινωνικι Πρόνοια του Ε.Ε.Σ. 

Εξαίρετοι επαγγελματίεσ μασ, από τθν υπθρεςία «Νοςθλεία ςτο Σπίτι», αλλά και εκελοντζσ 

Σαμαρείτεσ, πλαιςιϊνουν τισ ωσ άνω δομζσ για να ςυμβάλουν τα μζγιςτα ςτισ βελτιωτικζσ 

παρεμβάςεισ των Κρατικϊν δομϊν. 

Θα ιταν αδικαιολόγθτθ θ παράλειψθ, ζςτω και επιγραμματικά, των δράςεων που 

πραγματοποιοφνται ανά τθν επικράτεια κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ του κορωνοϊοφ. 

Τθν υγειονομικι ςτιριξθ των ςωφρονιςτικϊν ιδρυμάτων, τθν υγειονομικι και υλικι βοικεια των 

δομϊν φιλοξενίασ των προςφφγων και μεταναςτϊν, τον υγειονομικό ζλεγχο των 

μεταναςτευτικϊν ροϊν, τθν παροχι επιςιτιςτικισ βοικειασ, ςτισ υψθλοφ κινδφνου ομάδεσ 

πολιτϊν (επαναπατριςκζντεσ από ξζνα κράτθ), τθν ςυμπαράςταςθ των κρατικϊν δομϊν 

(Νοςοκομεία, κζντρα αιμοδοςίασ κ.α.),τισ δράςεισ ενεργθτικισ προςζγγιςθσ streetwork, κακϊσ 

και τισ τθλεφωνικζσ γραμμζσ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςμενϊν 

ψυχολογικϊν επιπτϊςεων από τθν πανδθμία του κορωνοϊοφ. 

Οφείλουμε να αναγνωρίςουμε ότι οι παραπάνω δράςεισ δεν κα μποροφςαν να επιτευχκοφν εάν 

το ζμμιςκο προςωπικό και οι εκελοντζσ μασ δεν επιδείκνυαν αυτό το υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ 

και αυτοκυςίασ. Πράξεισ ανκρωπιςμοφ που οφείλουμε να αναγνωρίςουμε και να τιμιςουμε. 

Γι’ αυτό και ωσ οργανιςμόσ, παρά τισ υποδείξεισ των οικονομολόγων αρνθκικαμε τθν ζνταξθ του 

οργανιςμοφ ςτθν ρφκμιςθ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ για εργοδότεσ με καταβολι  

αποηθμίωςθσ 800 ευρϊ, ανά υπάλλθλο. Αποφαςίςαμε ότι οφείλουμε να τιμιςουμε το γνιςιο, το 

χρθςτό και να ςτθρίξουμε αυτοφσ οι οποίοι ανιγαγαν τθν εργαςία ςε λειτοφργθμα, ςυνεχίηοντασ 

τθν εφρυκμθ καταβολι τθσ μιςκοδοςίασ. 



Αγαπθτζσ μου Ερυκροςταυρίτιςεσ και αγαπθτοί μου Ερυκροςταυρίτεσ, το κακικον που ζχουμε 

μπροςτά μασ είναι τεράςτιο, οφείλουμε να αντιμετωπίςουμε τα πολφμορφα προβλιματα τθσ 

εποχισ και να προάγουμε τθν υγεία των ςυνανκρϊπων μασ. 

Ασ ευχθκοφμε λοιπόν, όλοι μαηί, ότι αυτζσ τισ ‘Aγιεσ θμζρεσ του Πάςχα κα καταφζρουμε να 

διαφυλάξουμε τθν ανκρϊπινθ υπόςταςθ και να αναγεννιςουμε τισ κεμελιϊδεισ 

ανκρωπιςτικζσ αξίεσ, όπωσ ακριβϊσ αρμόηει ςτον Οργανιςμό που υπθρετοφμε. 

 

 Με Ερυκροςταυρικοφσ χαιρετιςμοφσ, 
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Πρόεδροσ Ε.Ε.Σ. 

 

Φαρμακοποιόσ, Υποςτράτθγοσ ε.α. 


