
 

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2013 



 «Παρεμβάσεις Δρόμου (street work)» για τη φροντίδα των αστέγων 

 Και τη φετινή χρονιά, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετείχε στην πρωτοβουλία του Κέντρου 
Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) και του Εθνικού Κέντρου Αλληλεγγύης 
(ΕΚΚΑ), για την επιτόπια φροντίδα και ενημέρωση συνανθρώπων μας που ζουν στο δρόμο, 
αναφορικά με τους διαθέσιμους θερμαινόμενους χώρους όπου μπορούν να βρουν κατάλυμα, 
ιδιαίτερα κατά τις ημέρες με δριμύ ψύχος.  

 Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται χάρη στη σύμπραξη ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο 
πεδίο, όπως η PRAKSIS, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, οι Γιατροί του Κόσμου, η ομάδα εθελοντισμού 
PROTECTA, η EQUAL, η Θετική Φωνή, ο ΟΚΑΝΑ, το ΕΘΕΑ Exelixis και ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός. 

 Παράλληλα, κλιμάκια κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών και Εθελοντών του Ε.Ε.Σ. διοργανώνουν 
τακτικά αυτόνομες δράσεις δρόμου, διανέμοντας στις κοινωνικές αυτές ομάδες είδη πρώτης 
ανάγκης, τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας, φάρμακα και ζεστά ροφήματα. 

 

 

 

      



Πρόγραμμα εμβολιασμού σε βρέφη και παιδιά 

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την εταιρεία P&G και 
την αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτη, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε 
μία κοινή πρωτοβουλία με επίκεντρο τα παιδιά, υπηρετώντας το 
αναφαίρετο δικαίωμά τους στη ζωή.  

Πιο συγκεκριμένα, από τις 4 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2013, αγοράζοντας 
προϊόντα P&G από τα καταστήματα Σκλαβενίτης, μπορούσαν όλοι να 
γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας, συμβάλλοντας στην υλοποίηση 
του προγράμματος εμβολιασμού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
(χρονικής διάρκειας 3 μηνών), για βρέφη και παιδιά που δεν έχουν 
πραγματοποιήσει τον απαραίτητο εμβολιασμό τους σε δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς παροχής υγείας.  

Τα παιδιά προστατεύονται, με αυτό τον τρόπο, από 9 σοβαρές ασθένειες 
(διφθερίτιδα, τέτανο, κοκίτη, πολιομυελίτιδα, μηνιγγίτιδα, ιλαρά, 
ερυθρά, παρωτίτιδα, ηπατίτιδα). 

Οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται από τους Εκπαιδευτικούς 
Υγειονομικούς Σταθμούς του Ε.Ε.Σ.  

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, 
μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον: 

 Εκπ/κό Υγ. Σταθμό Αθηνών 

 
 
 
 

 

Δ/νση: Λεωφόρος Φυλής 165 
Άνω Λιόσια 
Τηλ.: 210 24 73 194 
Email: es__anl@hotmail.com Παρακολουθήστε το σχετικό video, πατώντας εδώ. 

 

Δ/νση: Ερυθρού Σταυρού 
& Αθανασάκη Κτίριο Μάρσαλ  
(εντός Νοσοκομείου Ερ. Σταυρού) 
Τηλ: 210 69 10 143 
Email: eysath@redcross.gr 

Εκπ/κό  Υγ. Σταθμό Λιοσίων 
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Κοινωνικό Φροντιστήριο Ε.Ε.Σ.  

Η Υπηρεσία Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., με τη βοήθεια ομάδας εθελοντών 
εκπαιδευτικών, αναπτύσσει και φέτος προγράμματα «ενισχυτικής διδασκαλίας», στα 
πλαίσια του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Ε.Ε.Σ. (Βουλής 38 – Αθήνα), για την 
υποστήριξη μαθητών όλων των βαθμίδων στα σχολικά τους μαθήματα.  

Τα μαθήματα που καλύπτονται είναι τα φιλολογικά, τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, 
τα αγγλικά και σύντομα θα προστεθούν κι άλλες ξένες γλώσσες.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  
Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας - Υπηρεσία Εθελοντών  
swd-ethelontes@redcross.gr  
210 3637554, 210 3604678  



Το Γραφείο της ICRC στην Αθήνα, σε συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, πρόκειται να διοργανώσουν την πρώτη 
εκπαίδευση εθελοντών στο θεματικό πεδίο  της 
"Επανασύνδεσης οικογενειών" (RFL).  

 
Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στην Αθήνα, το 
διήμερο 9 & 10 Ιανουαρίου 2014. 
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα 
χορηγηθεί από την ICRC "Βεβαίωση Χειρισμού 
Υποθέσεων RFL". 

Γραφείο ICRC στην Αθήνα & Διεύθυνση Αναζητήσεων Ε.Ε.Σ.: 
Εκπαίδευση στην «Επανασύνδεση Οικογενειών» 
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Ο καταστροφικός τυφώνας Haiyan, που έπληξε τις Φιλιππίνες στις 8 Νοεμβρίου 2013, άφησε πίσω του χιλιάδες 
θύματα και προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές.  

Ανταποκρινόμενοι στην επείγουσα αυτή κατάσταση, η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & 
Ερυθράς Ημισελήνου, η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και Εθνικοί Σύλλογοι απ' όλο τον κόσμο, δεσμεύτηκαν 
να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ερυθρός Σταυρός των Φιλιππίνων, έτσι ώστε η ανθρωπιστική 
βοήθεια να φτάσει σε όσο τον δυνατόν περισσότερους πληγέντες (κατεβάστε εδώ σύντομη ενημέρωση).  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απηύθυνε έκκληση οικονομικής συμπαράστασης σε πολίτες και εταιρείες, με σκοπό 
την ενίσχυση του έργου που αναπτύσσεται στις πληγείσες περιοχές των Φιλιππίνων, υπό την εποπτεία της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας & της Διεθνούς Επιτροπής.  

 Έκκληση για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων των 
Φιλιππίνων 

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συνεισφέρουν στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς του ΕΕΣ: 

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Αριθμός λογαριασμού: 0050.2306.7997.458 
ΙΒΑΝ: GR12 0172 0230 0050 2306 7997 458 

SWIFT-BIC: PIRBGRAA 

Τράπεζα EUROBANK 
Αριθμός λογαριασμού: 0026.0240.38.0201203649 

IBAN: GR 8002602400000380201203649 
SWIFT CODE: ERBKGRAA 

http://www.redcross.gr/files/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82.pdf


Ιστορικής σημασίας υπήρξε η απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου να εντάξει στους κόλπους της τον 
Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, κατά τη 19η Γενική Συνέλευση που συνήλθε στο 
Σύδνεϋ της Αυστραλίας (12 - 18 Νοεμβρίου 2013).  

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός γίνεται έτσι το 188ο μέλος του Κινήματος. 

Η ένταξη του Κυπριακού Συλλόγου ήταν το πρώτο θέμα στην ημερήσια 
διάταξη της Συνέλευσης και το αποκορύφωμα μακρόχρονων προσπαθειών και 
διαβουλεύσεων, που άρχισαν αμέσως μετά το 1974, όταν η διαδικασία 
ένταξης  του Κ.Ε.Σ. στο Κίνημα διεκόπη λόγω της τουρκικής εισβολής.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπροσωπήθηκε 
στις εργασίες της Συνέλευσης από τον Έφορο 
Διεθνών Σχέσεων κ. Ανδρέα Ποταμιάνο, ο 
οποίος και συμμετείχε σε όλες τις κρίσιμες 
συνεδριάσεις της Συνέλευσης αναφορικά με τα 
στρατηγικά ζητήματα του ΕΡΥΘΡΟΣΤΑΥΡΙΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ακόμη διέθετε 
δικό του stand σε ειδική τοποθεσία του 
συνεδριακού χώρου (Humanitarian Village), το 
οποίο περιείχε φωτογραφικό υλικό με δράσεις 
του Οργανισμού, σε Αθήνα και Περιφέρεια.    

19η Γενική Συνέλευση της IFRC στο Σύδνεϋ 

http://www.philenews.com/data/2013/11/12/melos-tou-ifrc-apo-simera-o-kypriakos-erythros-stavros.jpg


Επίσκεψη Νατοϊκής Ταξιαρχίας SIEBRIG στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ. 

Οι αξιωματικοί του Στρατηγείου SEEBRIG, με επικεφαλής τον Διοικητή Ταξίαρχο Χακάν Εσέρ, επισκέφθηκαν την 
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 τα κεντρικά γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να ενημερωθούν 
για τον ανθρωπιστικό του ρόλο.  

Οι επισκέπτες αξιωματικοί από την Αλβανία, την Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την ΠΓΔΜ, την Ρουμανία και την 
Τουρκία ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους Τομεάρχες και Διευθυντές του Ε.Ε.Σ. για τα προγράμματα και τις 
δράσεις του Οργανισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, τα μέλη της αντιπροσωπείας υπέβαλαν σειρά διευκρινιστικών 
ερωτήσεων ως προς τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Ε.Ε.Σ., καθώς και ως προς τις μορφές συνεργασίας του 
με κρατικές Αρχές ή παρεμφερείς διεθνείς οργανώσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και αμοιβαίων υποσχέσεων για μελλοντική 
συνεργασία.  
 
 

Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων  Υποδοχή των μελών της SEEBRIG Ο Αναπλ. Πρόεδρος ΕΕΣ 
με τον  Τούρκο Διοικητή της SEEBRIG 



Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Πατρών, έπειτα από αίτημα της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής, ανέλαβε την 
αποκλειστική υγειονομική και διασωστική 
κάλυψη της τελετής αφής της Ολυμπιακής 
Φλόγας των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 
(Σότσι 2014) στην Αρχαία Ολυμπία, την Κυριακή 
29 Σεπτεμβρίου 2013. 

Για το σκοπό αυτό, διατέθηκε ομάδα 10 
Εθελοντών Σαμαρειτών και ένα ασθενοφόρο 
(Διασωστική Μονάδα), ενώ η συνολική δύναμη 
ενισχύθηκε από 2 Εθελοντές Σαμαρείτες του 
Περιφερειακού Τμήματος Αμαλιάδας. 

Η ομάδα των Εθελοντών, λειτουργώντας 
υποδειγματικά και παρά τις αντιξοότητες, 
αντιμετώπισε πλήθος περιστατικών, διαφόρων 
τύπων και βαρύτητας, ενώ χρειάστηκε να γίνουν 
και 9 διακομιδές πασχόντων με το ασθενοφόρο. 

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, οι Εθελοντές 
Σαμαρείτες παρείχαν υγειονομική κάλυψη και στη 
λαμπαδηδρομία της Ολυμπιακής Φλόγας, εντός 
της πόλης της Πάτρας.  

 

Παρουσία Εθελοντών Σαμαρειτών στην Αρχαία Ολυμπία 



Εκπαίδευση & Αξιολόγηση Εθελοντών Σαμαρειτών 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη 
άσκηση του Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών Θεσσαλονίκης στο αλσύλλιο Μετεώρων 
Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013. Στην 
άσκηση, το σενάριο της οποίας αφορούσε έρευνα 
αγνοουμένων, παροχή Πρώτων Βοηθειών αλλά και 
μεταφορά τραυματιών, συμμετείχαν συνολικά 50 
Εθελοντές στου Σώματος. Τα συμπεράσματα της 
άσκησης βρίσκονται στο στάδιο της καταγραφής και της 
αξιολόγησης.  

Την 3η Πανελλήνια Εκπαίδευση - Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού διοργάνωσε ο Τομέας Σαμαρειτών, 
Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού με την υποστήριξη του 
δήμου Βόλβης.  

Στον Τομέα Σαμαρειτών λειτουργούν οι εξής 
βασικές ειδικότητες εκπαίδευσης: Διάδοσης 
Πρώτων Βοηθειών, Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης και Ναυαγοσωστικής. 
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Ημερίδα με θέμα την οδική ασφάλεια 

Η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»  
και ο Τομέας Εθελοντών 

Σαμαρειτών του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού διοργάνωσαν 

ημερίδα με θέμα:  

«Οδική Ασφάλεια: Πρόληψη & 
Διαχείριση Ατυχημάτων» 

Αγώνες για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 

Για 5η συνεχόμενη χρονιά  
η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 

διοργάνωσε ιστιοπλοϊκούς αγώνες  
(30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2013),  

τα έσοδα των οποίων δόθηκαν  
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 



Στο πλαίσιο της συνεργασίας της FANTA και του 
Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού για την υποστήριξη 
μονογονεϊκών οικογενειών, οι υπεύθυνοι της 
διαδικτυακής πρωτοβουλίας «ftiaxto.gr» 
κατασκεύασαν και απέστειλαν στον Ε.Ε.Σ. 
χειροποίητα αντικείμενα, που διατέθηκαν προς 
πώληση στο ετήσιο Bazaar των Εθελοντών & 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Πειραιά (23 & 24 Νοεμβρίου 2013, Αίθουσα 
εκδηλώσεων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά). 

Τα έσοδα από την πώληση των αντικειμένων 
κατατέθηκαν σε λογαριασμό του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και θα αξιοποιηθούν για την 
ενίσχυση του έργου του Τομέα καθώς και για 
την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών 
ατόμων και οικογενειών (αστέγων, ανέργων, 
μονογονεϊκών, πολύτεκνων οικογενειών κ.α.) 
που είναι εγγεγραμμένα στις κοινωνικές του 
υπηρεσίες.  

 
Φωτογραφικό υλικό από το εορταστικό Bazaar 

του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πειραιά 

Προσφορά αντικειμένων από τους bloggers του «ftiaxto.gr» στον Ε.Ε.Σ.  



Δράσεις αλληλεγγύης από τους εργαζομένους της Coca-Cola  
 

«Έμπρακτη στήριξη του Ξενώνα Αστέγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των ΜΚΟ Αρωγή και 
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, μέσα από την εθελοντική δράση των εργαζομένων της 
Coca-Cola». 
 
 
 
 
 
 

Tο Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον) ολοκλήρωσε με 
επιτυχία την παράδοση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε οργανισμούς που στηρίζουν 
καθημερινά συνανθρώπους μας: τον Ξενώνα Αστέγων του Ε.Ε.Σ. (πρόγραμμα που υλοποιείται σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας), το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα 
Παιδικής Προστασίας και τo Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΑΡΩΓΗ.  

H προσφορά αυτή ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της Coca-Cola, με βάση την οποία 160 εργαζόμενοι, 
μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους τους, αφιέρωσαν το απόγευμα της Κυριακής της 6ης Οκτωβρίου 
σε σειρά πρωτότυπων και δημιουργικών δράσεων ολόπλευρης ανάπτυξης (σωματική, νοητική, 
συναισθηματική και πνευματική), μαθαίνοντας στην πράξη ότι η κίνηση, εκτός από διασκεδαστική και 
ωφέλιμη για την υγεία, μπορεί να μετατραπεί και σε πράξη αλληλεγγύης.  

Μέσα από τη συμμετοχή τους σε παιχνίδια όπως μαξιλαροπόλεμος, σκυταλοδρομίες και παιχνίδια 
συντονισμού κέρδισαν πόντους που μετατράπηκαν σε δωρεές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. 



Δραστηριότητες  Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας  
 

Οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας , διοργάνωσαν τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο, 
τις εξής δράσεις: 

 Συνόδευσαν τα 46 παιδιά που φιλοξενούνται στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας Αρρένων και Θηλέων της πόλης 
στη θεατρική παράσταση «Το αγόρι με τη βαλίτσα». Μετά την παράσταση προσφέρθηκαν εδέσματα που 
εξασφαλίστηκαν από δωρεές.  

 Επίσης, σε διαφορετικές ημερομηνίες, μαζί με τα παιδιά των δύο κέντρων, παρακολούθησαν 
χριστουγεννιάτικη ταινία, αγώνα χειροσφαίρισης, περιηγήθηκαν στο στολισμένο κέντρο της πόλης και 
απόλαυσαν δείπνο σε εστιατόριο της πόλης.  

 Διοργάνωσαν χριστουγεννιάτικη γιορτή για τους φιλοξενούμενους των Ξενώνων ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης «Ψυχαργώς». 

 Συνόδευσαν παιδιά με νοητική στέρηση του Θ.Π. Κέντρου «Μέριμνα» σε εορταστική έξοδο, για την αγορά 
χριστουγεννιάτικων δώρων και κατόπιν σε δείπνο, σε εστιατόριο της πόλης.  

 Συνόδευσαν ηλικιωμένους του «Κωνσταντοπούλειου» Οίκου Ευγηρίας Πατρών σε βραδιά που περιελάμβανε 
παραδοσιακή μουσική και χορό. 

 Γιόρτασαν,  μαζί με εθελοντές του δήμου και του συλλόγου «Φιλοξενία», την παγκόσμια ημέρα ατόμων με 
αναπηρία (4 Δεκεμβρίου). 

 Τραγούδησαν τα κάλαντα και αντάλλαξαν ευχές και δώρα με φιλοξενούμενους του Ασύλου Ανιάτων Πατρών.  

 Συμμετείχαν σε εκδήλωση  της ΜΚΟ Praksis για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS . 

 Διοργάνωσαν επιμορφωτικές εισηγήσεις, με θέμα τη «διαχείριση του θυμού» και τις «διατροφικές 
διαταραχές».  

 Διοργάνωσαν διήμερη εκδρομή στη Λάρισα και την Αθήνα (επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο). 

 Ανέλαβαν  πρωτοβουλία για τη συλλογή τροφίμων από καταναλωτές κεντρικών Super Market της πόλης, με 
σκοπό αυτά να διανεμηθούν σε οικογένειες και άτομα που εντάσσονται στα προγράμματα ενίσχυσης της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ε.Ε.Σ . Πάτρας.  

 



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απηύθυνε έκκληση οικονομικής συμπαράστασης 
σε εταιρείες και πολίτες, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση 
των συμπολιτών μας που επλήγησαν από την πρόσφατη φονική θεομηνία στο 
νησί της Ρόδου. 

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η καταστροφική καταιγίδα, στις 22 Νοεμβρίου 
2013, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ρόδου προσέφερε στους πληγέντες είδη  
πρώτης ανάγκης, ενώ το τοπικό Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών &  
Ναυαγοσωστών συμμετείχε στον απεγκλωβισμό και τη διάσωση ηλικιωμένων  
πολιτών από πλημμυρισμένα σπίτια, στη διάνοιξη των δρόμων από ακινητοποιη- 
μένα αυτοκίνητα, καθώς και σε περιστατικά άντλησης υδάτων από υπόγειες  
κατοικίες.  

Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κατοίκων της Ρόδου 

Συμμετοχή σε Διακλαδική Άσκηση Προσομοίωσης στην Κω  

Στις 24 Οκτωβρίου 2013, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κω 
συμμετείχε στη Διακλαδική Άσκηση Προσομοίωσης με 
θέμα τη Διαχείριση Συμβάντος Μαζικών Απωλειών, που 
πραγματοποιήθηκε στο Αεροδρόμιο της Κω από την 
Ιατρική Σχολή Αθηνών. 

Οι εθελοντές συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στον τομέα 
ψυχολογικής υποστήριξης των θυμάτων και των συγγενών 
τους. 

Επίσης, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών συμμετείχε, μέχρι και την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013, στις έρευνες για τον 
εντοπισμό των αγνοουμένων, σε συνεργασία με την Π.Υ. Ρόδου και Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. 



Περιφερειακό Τμήμα 
Ε.Ε.Σ. Κατερίνης  

Πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών 

Στα πλαίσια του προγράμματος εμβολιά…ΖΩ, 
πραγματοποιήθηκε η τρίτη φάση εμβολιασμού 

παιδιών ανασφάλιστων και άπορων οικογενειών. 

Η δράση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Τομέα 
Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, σε συνεργασία με 

την Παιδιατρική Κλινική του 
Νοσοκομείου της πόλης. 

Ο εμβολιασμός έλαβε χώρα στο κτίριο του 
Περιφερειακού Τμήματος του Ε.Ε.Σ. 

 
 

Στα πλαίσια του προγράμματος 
"Νοιάζομαι για την Υγεία μου", 

ομάδα από νοσηλευτές, Εθελόντριες της 
Νοσηλευτικής του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής και γιατρών διαφόρων 
ειδικοτήτων παρείχαν δωρεάν προληπτικές 

εξετάσεις στους κατοίκους της πόλης.  

Το πρόγραμμα φιλοξενήθηκε 
στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής. 

Περιφερειακό Τμήμα 
Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής 

«Νοιάζομαι για την Υγεία μου»  

http://4.bp.blogspot.com/-84_5L43KEPU/Upjmq2ibB7I/AAAAAAACeZA/vSi2KGuEgJs/s1600/emboliazo1.jpg


Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, κλιμάκιο του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Τρικάλων επισκέφθηκε το 5ο Δημοτικό Σχολείο 
Καλαμπάκας, στα πλαίσια του προγράμματος «Νοιάζομαι για την Υγεία μου» (πρόγραμμα εγκεκριμένο από 
το Υπουργείο Παιδείας).  

Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου, σε συνεννόηση και σε συνεργασία 
με τη Σχολική Σύμβουλο της Περιφέρειας. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα υγείας, κινούμενο σε τρεις βασικούς 
άξονες που περιλαμβάνουν αντίστοιχα: 

 προληπτική Σχολική Υγιεινή, 
 εκπαίδευση των μαθητών στις Πρώτες Βοήθειες, πρόληψη ατυχημάτων, ατομική υγιεινή και ισορροπημένο 
     τρόπο ζωής, 
 ενημέρωση γονέων σε θέματα υγείας. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Με βάση τον πρώτο άξονα «Προληπτική Σχολική Υγιεινή», το κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησε: 
παιδιατρικές εξετάσεις, ελέγχους Βιβλιαρίων Υγείας με έμφαση στο σωστό προγραμματισμό των 
απαραίτητων εμβολιασμών, έλεγχο σωματικής ανάπτυξης (μέτρηση ύψους-βάρους), υπολογισμό Δείκτη 
Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, έλεγχο Οπτικής οξύτητας και στοματολογικό έλεγχο. 

Το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Τρικάλων στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας 



Πρόγραμμα προληπτικής υγιεινής και αγωγής υγείας, με τίτλο "Νοιάζομαι για την 
υγεία μου", οργανώνει ο Τομέας Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
στη Μεσσηνία για τρίτη συνεχή χρονιά. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις 4 - 12 Νοεμβρίου 2013, σε συνεργασία με 
την Υπηρεσία Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Δημοτικά Σχολεία 
Κάμπου και Πλατύ και στο 17ο Δημοτικό Καλαμάτας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε: 
Σχολική υγιεινή - προληπτικό έλεγχο υγείας μαθητών, εκπαίδευση των μαθητών στις 
πρώτες βοήθειες, πρόληψη ατυχημάτων, ατομική υγιεινή, υιοθέτηση ενός υγιούς 
τρόπου ζωής καθώς και ενημέρωση γονέων σε θέματα υγείας των παιδιών. 

Πρόγραμμα Προληπτικής Υγιεινής και Αγωγής Υγείας στη Μεσσηνία 

Ολοκληρώθηκε, με την επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Πύλης, στις 27 Δεκεμβρίου 
2013 το πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Νοιάζομαι για την Υγεία μου», 
που υλοποίησε για τρίτη συνεχή χρονιά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Νομό 
Τρικάλων. 

Κλιμάκιο, αποτελούμενο από παιδίατρο, οδοντίατρο, νοσηλεύτρια και εθελοντές 
του Τμήματος, επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοχωρίου, προκειμένου 
να εξετάσει τα παιδιά και να πραγματοποιή απαραίτητους ελέγχους, 
όπως ελέγχους οπτικής οξύτητας, σωματικής ανάπτυξης κ.α. 

 

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Τρικάλων 

Το πρόγραμμα είχε σαν στόχο την ευαισθητοποίηση, πρόληψη και προαγωγή της υγείας των παιδιών, την ενημέρωση 
των γονέων σε θέματα υγείας καθώς και την ενίσχυση υγιών προτύπων συμπεριφοράς. 

Συνολικά για το 2013 από το πρόγραμμα ωφελήθηκαν 302 παιδιά. 

http://static1.trikalanews.gr/assets/media/PICTURES/2013/img_tr_e/66436.JPG


Τη θεωρητική τους κατάρτιση ολοκλήρωσαν οι 36 νέες εθελόντριες του Περιφερειακού Τμήματος  
Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ξεκινούν πλέον την πρακτική τους άσκηση. 

Εθελόντριες Νοσηλευτικής ξεκινούν την πρακτική τους 

Αυτή θα περιλαμβάνει την εξάσκησή τους (διάρκειας 80 ωρών) στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, το 
Αλεξανδράκειο Γηροκομείο και το Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας. 

Οι εθελόντριες εκπαιδεύτηκαν σε βασικά στοιχεία της Ιατρικής από τους γιατρούς του 
Νοσοκομείου Καλαμάτας. 

http://www.eleftheriaonline.gr/media/k2/items/cache/442e41a828772e23f0102b64dd2f3f53_XL.jpg


Εγκαίνια Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Ιεράπετρας 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών για τη διαμόρφωση 
και τον εξοπλισμό του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου 
που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες και ανασφάλιστους συμπολίτες μας, 
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 29 Σεπτέμβριου 2013 τα 

εγκαίνια του χώρου, ο οποίος στεγάζεται εντός του 
οικήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (επί της οδού 

Λοχαγού Παγωμένου 47).  

10η Εθελοντική Αιμοδοσία στη Λότζια 

Στις 7 Δεκεμβρίου 2013, διοργανώθηκε δράση 
«Εθελοντικής Αιμοδοσίας», στο κέντρο της πόλης του 
Ηρακλείου (Αίθριο της ΛΟΤΖΙΑ), με τη συμμετοχή του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Πρόκειται για κοινή προσπάθεια με σκοπό την ενίσχυση 
του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας, μέσα από 

Ενημερωτικές Δράσεις και Αιμοδοσίες που 
πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση, με πρωτοβουλία 

τοπικών φορέων, εθελοντικών σωματείων και 
οργανώσεων. 
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Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Ηπείρου και τα Περιφερειακά Τμήματα 
Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Άρτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενόψει των εορτών των 
Χριστουγέννων, και σε συνέχεια της κοινωνικής τους δράσης, ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου 
να συγκεντρώσουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης τα οποία θα διατεθούν σε άτομα και οικογένειες 
(επί μακρόν ανέργους, οικογένειες και άτομα σε κρίση, μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, 
παιδιά πρόσφυγες) που υφίστανται τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.  

Τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνονται σε καλάθια του Ε.Ε.Σ., που ήδη έχουν 
τοποθετηθεί σε σουπερ-μάρκετ της περιφέρειας. Αυτά θα διατεθούν σε προνοιακά ιδρύματα, 
καθώς  και σε συσσίτια της Εκκλησίας στην  Περιφέρεια Ηπείρου. 
 
  

Συνεργασία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Ηπείρου 
και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 



Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013, αντιπροσωπεία του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κιλκίς, στα πλαίσια της 
δραστηριοποίησής του για τη κοινωνική αλληλεγγύη, 
επισκέφθηκε το ίδρυμα - ορφανοτροφείο " ΜΕΛΙΣΣΑ " στη 
Θεσσαλονίκη, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης και άλλα 
απαραίτητα προϊόντα, όπως φάρμακα, οικιακά σκεύη, 
απορρυπαντικά κ.α. 

Οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.Σ Κιλκίς υποσχέθηκαν στους 
υπευθύνους του χώρου ότι θα σταθούν δίπλα τους σε ό,τι 
αυτοί χρειαστούν στο μέλλον. 
 

Επίσκεψη στο Ίδρυμα «Μέλισσα» από το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κιλκίς 

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου  2013,  στο περίπτερο του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς, οι μικροί μας φίλοι - εθελοντές του 3ου και 
13ου  ειδικού Νηπιαγωγείου ανταποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά και 
ενθουσιασμό στο κάλεσμά μας και προσέφεραν ορισμένα από τα 
παιχνίδια τους, προκειμένου αυτά να διατεθούν σε συνομηλίκους τους 
που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν.  

Τους ευχαριστούμε θερμά για την ευαισθησία που επέδειξαν καθώς 
και για το γεγονός ότι με την παρουσία τους κατάφεραν να 
δημιουργήσουν μια ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα. 
 

Μικροί φίλοι – εθελοντές από τη Λιβαδειά 

http://4.bp.blogspot.com/-C42kaC5EhBc/UqTLyr6cV0I/AAAAAAABZa0/QUq9ODulfCM/s1600/DSC_8415.JPG


Περιφερειακή Επιτροπή Ε.Ε.Σ. Περιστερίου  

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ε.Ε.Σ. Περιστερίου, 
ανάμεσα σε άλλες δράσεις:  

 παρείχε υγειονομική κάλυψη στη νεανική συναυλία 
που διοργανώθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό MAD 
TV (18 Σεπτεμβρίου 2013) στο Άλσος Περιστερίου, με 
νοσηλεύτριες και ιατρό καρδιολόγο.  

 συμμετείχε με εκπροσώπους της σε εκδήλωση 
αιμοδοτών του Δήμου (20 Οκτωβρίου 2013). 

 παρείχε υγειονομική κάλυψη στην παρέλαση για 
την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, διαθέτοντας Σταθμό 
Α’ Βοηθειών  επανδρωμένο με Σαμαρείτες & 
εθελόντριες νοσηλεύτριες του Ε.Ε.Σ. 

 λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως 
σήμερα ιατρείο (εντός του Περιφερειακού Γραφείου 
Περιστερίου) στο οποίο προσφέρονται Πρώτες 
Βοήθειες σε όσους έχουν ανάγκη και δωρεάν 
εξετάσεις από καρδιολόγο (Δευτέρα & Πέμπτη, 18:00 
- 20:00). 



«150 χρόνια Ερυθρός Σταυρός:  
 

«Σε μια ανάπαυλα από τις φρικαλεότητες της μάχης του Σολφερίνο της Λομβαρδίας, το 1856, μεταξύ Γάλλων και 
Αυστριακών, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ερρίκος Ντυνάν συνέλαβε, οραματίστηκε και υλοποίησε την ιδέα σύστασης ενός 
παγκόσμιου κινήματος ανθρωπιστικής δράσης, με επίκεντρο τη σωτηρία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Αν είναι αλήθεια ότι η ιστορία γράφεται από μια χούφτα οραματιστών, τότε η φιλάνθρωπη ομάδα που συσπειρώθηκε 
γύρω από τον Ντυνάν έγραψε τη δική της, όταν το 1863 χάρη στις συντονισμένες προσπάθειές της ιδρύθηκε το Διεθνές 
Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού.» 
 



«Μια ουμανιστική οργάνωση για την ανακούφιση του πόνου, την προστασία αιχμαλώτων και την περίθαλψη 
τραυματιών εν καιρώ πολέμου βρήκε κάτι παραπάνω από πρόσφορο έδαφος στον ταραχώδη βίο της Ελλάδας.  

Η ένταξη της χώρας μας στην ερυθροσταυρική οικογένεια πραγματοποιήθηκε έπειτα από την ενεργό πρωτοβουλία της 
Βασίλισσας Όλγας, ακριβώς πριν από 136 χρόνια, όταν με το από 10 Ιουνίου 1877 βασιλικό διάταγμα ιδρύθηκε ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ως «Σύλλογος επίκουρος των εν πολέμω τραυματιών». 

Ο Guadian σταχυολόγησε μια σειρά από ιστορικά και σύγχρονα φωτογραφικά καρέ από την παγκόσμια δράση της 
Οργάνωσης στο ανθρωπιστικό πεδίο. 

 
Πηγή: iefimerida,150 χρόνια Ερυθρός Σταυρός - Ένα συναρπαστικό φωτογραφικό οδοιπορικό [εικόνες] 
 
 

…Ένα συναρπαστικό φωτογραφικό οδοιπορικό» 
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 Εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κοζάνης, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, συγκέντρωσαν στις 
εισόδους κεντρικών Super Market τρόφιμα για τις άπορες οικογένειες της περιοχής.  

 Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χαλκίδας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Α. Πικραμένο, ιδιοκτήτη 
καταστήματος «MARLBORO», για την ευγενική του χειρονομία να προσφέρει 160 παντελόνια τζιν σε άπορους 
συμπολίτες μας. Ευχαριστεί επίσης τον Ανώνυμο Φίλο μας που προσέφερε 60 ζεύγη παπούτσια για τον ίδιο σκοπό. 

 To Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χαλκίδας, διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικο Bazaar (5 Δεκεμβρίου - 8 Δεκεμβρίου 
2013), τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα επιβίωσης. 

 Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πύργου διοργάνωσε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στον 
χώρο του Ε.Ε.Σ., επί της 28ης Οκτωβρίου 40 στον Πύργο, το οποίο διήρκησε έως και την Κυριακή  8 Δεκεμβρίου 2013. 

 Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς διοργάνωσε, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013, «ημέρα Αγάπης», στο 
Σινεμά «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» συλλέγοντας γάλα, όσπρια, αλεύρι, ζυμαρικά και λιχουδιές για τους μικρούς φίλους. 
 Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κω τοποθέτησε ειδικά κουτιά με το έμβλημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε 
βιβλιοπωλεία του νησιού και στην κεντρική πλατεία, όπου συμπολίτες μας προσέφεραν σχολικά είδη για μαθητές 
οικογενειών με οικονομική αδυναμία.  
 Οικιακές συσκευές αξίας άνω των 37.000 ευρώ προσέφερε φέτος η εταιρεία Pitsos σε Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σε μια κίνηση κοινωνικής αλληλεγγύης. 
 Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Ε.Ε.Σ. διοργάνωσε, για το μήνα Δεκέμβριο, σειρά ψυχαγωγικών 
εκδηλώσεων: παρακολούθηση μουσικής παράστασης «Μικρασία» στο Θέατρο Αγγέλων Βήμα, διοργάνωση παζαριού 
με χειροποίητες δημιουργίες των εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, παρακολούθηση της θεατρικής  παράστασης – 
κωμωδίας «Άντε Ψυχούλα μου σκότωσε με», ομιλία με θέμα: «Η εικονογράφηση της Γέννησης στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία » από τον κ. Στ. Μουζάκη (Βυζαντινολόγο – Ερευνητή Ιστορίας Πολιτισμών).  
 Γιατροί, νοσηλευτές και εθελοντές του Περιφερειακού Tμήματος E.E.Σ. Αλεξανδρούπολης παρείχαν  δωρεάν 
προληπτικό έλεγχο υγείας σε κατοίκους της πόλης μας, όπως: έλεγχο αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογραφικό 
έλεγχο, μέτρηση επιπέδου σακχάρου, μέτρηση χοληστερίνης, συμβουλευτική κ.α. στα πλαίσια του Προγράμματος 
«Νοιάζομαι για την Υγεία μου» (4-8 Νοέμβριος 2013). 

Μερικά ακόμα νέα μας… Επιγραμματικά! 



Ευχαριστούμε! 
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