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Ανακοινώσεις 

Την άρση του μέτρου της αναστολής που είχε 

επιβληθεί στον Ε.Ε.Σ. και την επανένταξη του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Παγκόσμια 

Οικογένεια του Διεθνούς Κινήματος, ανακοίνωσε ο 

Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. 

 

Σ’ αυτό το τεύχος 
ΣΕΛ. 2 
"Children Included" πρόγραμμα 
υποστήριξης παιδιών ευάλωτων 
οικογενειών. 

ΣΕΛ. 3 
Αποστολή Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
στην Αλβανία. 

Δράσεις street work για την 
υποστήριξη των αστέγων 

ΣΕΛ. 4 
Ανθρώπινες Ιστορίες… Διασώστης με 
έξι πόδια. 
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Επανένταξη του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού στη Διεθνή 

Κοινότητα 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, που 

πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 7 

Δεκεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και 

Ερυθράς Ημισελήνου, κ. Francesco Rocca 

δήλωσε, ενώπιον των εκπροσώπων των 192 

χωρών μελών της ΔΟΕΣ, το θαυμάσιο έργο που 

επιτελεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και την 

δίκαιη ως εκ τούτου επανένταξή του ως πλήρες 

μέλος στην Παγκόσμια Οικογένεια του Διεθνούς 

Κινήματος. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός 

αμέσως μετά την άρση της αναστολής σε 

επιστολή που απέστειλε σε όλους τους 

ερυθροσταυρίτες ανέφερε μεταξύ άλλων: 

"Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά, ώστε 

να δημιουργήσουμε ένα αρραγές μέτωπο 

συνευθύνης και θέτοντας ως αφετηρία την 

πρόσφατη επιτυχία, θα αγωνιστούμε και για άλλα 

μεγάλα επιτεύγματα, που θα αποφέρουν 

ευημερία και επιτυχία στην μεγάλη πορεία του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την κατάκτηση 

του μέλλοντος που του αναλογεί και του 

αρμόζει."  

 

 

Συνεργασία Ε.Ε.Σ. και COSCO 

SHIPPING Charity Foundation για 

τη στήριξη παιδιών ευάλωτων 

οικογενειών 

Σκοπός  του προγράμματος “Children 

Included”, είναι η υποστήριξη 2.180 μαθητών, 

ηλικίας 6 έως 18 ετών, της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, θα δοθούν 80 υποτροφίες σε 

μαθητές της Γ' Λυκείου για να καλυφθούν τα 

έξοδα προετοιμασίας τους για τις Πανελλήνιες 

Εξετάσεις του Ιουνίου του 2020. Η επιλογή 

των μαθητών, θα γίνει βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων ευαλωτότητας αλλά και του βαθμού 

επίδοσης κατά την αποφοίτησή τους από τη Β' 

Λυκείου. 

Επίσης, θα υλοποιηθούν 30 εκπαιδευτικές 

επιμορφωτικές και δημιουργικές δράσεις, οι 

οποίες θα απευθύνονται σε 2.100 παιδιά 

Δημοτικών & Γυμνασίων, σε περιοχές του 

Πειραιά και της Αθήνας.  

Διαβάστε περισσότερα πιέζοντας εδώ 

http://www.redcross.gr/files/%CE%94.%CE%A4._%CE%95%CE%95%CE%A3_COSCO_191119.pdf
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Αποστολή Ανθρωπιστικής Βοήθειας  

στην Αλβανία 

Περισσότεροι από 200 τόνοι υλικής βοήθειας για 

τους πληγέντες από το σεισμό της Αλβανίας, 

συγκεντρώθηκαν στην κοινή δράση του Ε.Ε.Σ, της 

Περιφέρειας Αττικής και του Όλοι μαζί μπορούμε. 

Τα είδη πρώτης ανάγκης συσκευάστηκαν στις 

αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και 

στη συνέχεια στάλθηκαν με φορτηγά στον 

Αλβανικό Ερυθρό Σταυρό για την υποστήριξη 

των πληγέντων, ενώ είχαν προηγηθεί άλλες δύο 

αποστολές με ανθρωπιστικό υλικό από τις 

αποθήκες του Ε.Ε.Σ. 

Για να παρακολουθήσετε σχετικό video πιέστε 

εδώ 

 

Δράσεις street work για την 

υποστήριξη των αστέγων 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Το «προΣfΕΕρουμε» στην 

Κομοτηνή 

Εκπρόσωποι του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) επισκέφθηκαν 

το Παράρτημα Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 

Κομοτηνής, στο πλαίσιο της κοινωνικής 

πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουμε», η οποία 

αποτελεί προσπάθεια στήριξης των παιδιών 

και των ευάλωτων πληθυσμών, που 

βρίσκονται σε ανάγκη. Η εν λόγω 

πρωτοβουλία ειδικότερα καλύπτει ανάγκες σε 

φαρμακευτικά σκευάσματα, υγειονομικό 

υλικό, είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά είδη, 

σε παιδιά και σε λοιπές ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες, που φιλοξενούνται σε Δομές και 

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ακριτικών και 

απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας. 

 

Λόγω του αυξημένου ψύχους, για μία ακόμα 

φορά, κινητά κλιμάκια αποτελούμενα από 

Κοινωνικό Λειτουργό, Νοσηλεύτρια και 

Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσηλευτικής 

και Σαμαρείτες – Διασώστες, πραγματοποίησαν 

δράσεις street work στο κέντρο της Αθήνας και 

διένειμαν είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, 

κουβέρτες και ζεστά ροφήματα στους άστεγους 

συνανθρώπους μας. 

 

Παράλληλα ενημέρωναν τους ενδιαφερόμενους 

για τους θερμαινόμενους χώρους που διαθέτει ο 

Δήμος Αθηναίων και παρείχαν Πρώτες Βοήθειες, 

σε όσα περιστατικά έχρηζαν άμεσης επέμβασης. 

 

Οι παρεμβάσεις στο δρόμο θα 

επαναλαμβάνονται, κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα 

τις νύχτες που παρουσιάζεται αυξημένο ψύχος. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6j3F3jBzbts&t=2s
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 Ενημέρωση μαθητών σχετικά με την 

«Πρόληψη και Αντιμετώπιση Φυσικών 

Καταστροφών» 

Περισσότεροι από 280 μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

Δημοτικού του Δήμου Περιστερίου, 

παρακολούθησαν το Πρόγραμμα Ενημέρωσης του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με θέμα: «Πρόληψη 

και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών». 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 

90 λεπτών, υλοποιείται από τον Τομέα Νεότητας του 

Ε.Ε.Σ. και στόχο έχει την κατανόηση και την 

κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών για την 

αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης σε 

Σεισμό, Πλημμύρα και Πυρκαγιά. 

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου 

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος εκπαίδευσης 

Πρώτων Βοηθειών σε 40 Πυροσβέστες της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου, που έλαβε 

χώρα στις εγκαταστάσεις της στο Βαθύ. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία των 3 συναντήσεων, 

διάρκειας 10 ωρών ανά ομάδα, 

πραγματοποιήθηκε από τη Νοσηλευτική 

Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Σάμου και περιελάμβανε θεωρητική και 

βιωματική εκπαίδευση, σε θέματα που αφορούν 

στις βασικές αρχές και γνώσεις στην παροχή 

Πρώτων Βοηθειών, το φαρμακείο, τσιμπήματα 

εντόμων, αιμορραγίες, τραύματα, μυοσκελετικές 

κακώσεις, ξένο σώμα στο λάρυγγα, απώλεια 

αισθήσεων και καρδιοαναπνευστική  

αναζωογόνηση. 

Ο 2ος κύκλος εκπαίδευσης για το υπόλοιπο 

προσωπικό,  θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 

2020. 

Μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις μας 

 
Ανθρώπινες Ιστορίες… 

Διασώστης με έξι πόδια 

 

Επιχειρούν όποτε χρειαστεί, χωρίς δεύτερη σκέψη 

και κάτω από αντίξοες συνθήκες, για να σώσουν 

ανθρώπινες ζωές. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

Ομάδας Διάσωσης. Πρόκειται για τους τετράποδους 

εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που 

μαζί  με τους Χειριστές, τους Φροντιστές και τους 

Εκπαιδευτές τους αποτελούν την Κυνοφιλική Ομάδα 

Έρευνας και Διάσωσης Κ9 του Ε.Ε.Σ. 

Για να διαβάσετε ολόκληρη την ιστορία πιέστε εδώ 

http://www.redcross.gr/files/AnthropiniIstoria_131219.pdf
https://www.facebook.com/greekredcrossofficial/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCI6HcyTENwn-kBiJRFd7yLA?view_as=subscriber
http://www.redcross.gr/

