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Μήνυμα Προέδρου

Καταγράφοντας την κοινωνι-

κή πραγματικότητα, ο Ερυθρός 

Σταυρός, με μια αξιοσέβαστη και 

λαμπρή παρουσία πάντοτε διο-

ρατικός και επιχειρησιακός, χω-

ρίς ίχνος κιβδηλείας, αγωνίζεται 

να αντιμετωπίσει τις ευπάθειες 

του γενικού συνόλου. Αλληλέγ-

γυος απέναντι σε ανθρώπους 

που δυσπραγούν, δίπλα σε 

ανθρώπους όπου απειλούνται 

στον τομέα της ασφάλισης, της 

υγείας, της στοιχειώδους επιβί-

ωσης, της ακραίας φτώχειας και 

του υποσιτισμού, αποπειράται 

για την στερέωση της συλλογι-
κής ευημερίας.

Υποστηρίζουμε την ειρήνη και 

την αξιοπρέπεια σε κάθε γωνιά 

της Ελλάδας για πάνω από έναν 

αιώνα και θα είμαστε πάντα εκεί 

για να παρέχουμε υποστήριξη 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

από μια καταστροφή ή κρίση.

Όσο υπάρχουν Άνθρωποι, ο 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

υπενθυμίζει ότι κανένας δεν εί-

ναι μόνος του στις δυσκολίες.

 

Με ερυθροσταυρικούς 

χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.

Dr. Αντώνιος Αυγερινός
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Οι εθελοντές και το μό-
νιμο προσωπικό του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού, ανά την επικράτεια, 
έδωσαν και συνεχίζουν 
να δίνουν δυναμικά το 
παρών στη μάχη περι-
ορισμού της διασπο-
ράς του κορωνοϊού στη 
χώρα, προφέροντας τις 
πολύτιμες υπηρεσίες 
τους όπου υπάρχει ανά-
γκη. Η συνεργασία του 
Ε.Ε.Σ., με τις αρμόδιες 
αρχές και τους πολίτες, 
είναι άριστη και η απο-
δοχή τους στο έργο που 
επιτελεί, κρίνεται σημα-
ντική και απαραίτητη.

Η παρουσία του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στη 
μάχη κατά της πανδημίας 
είναι πολυποίκιλη και πο-
λυδιάστατη, καλύπτοντας 
ένα ευρύ φάσμα δράσεων, 
τόσο ως προς την ενημέ-
ρωση των πολιτών, όσο και 
προς τις ενέργειες αποτρο-
πής της διασποράς του κο-
ρωνοϊού στη κοινότητα.
  
Πιο συγκεκριμένα, οι εθε-
λοντές και το προσωπικό 
του Ε.Ε.Σ., συμμετέχουν σε 
μαζικά διαγνωστικά τεστ σε 
συνεργασία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. 
σε δημόσιους χώρους, 
κέντρα φιλοξενίας προ-
σφύγων / μεταναστών και 
καταυλισμούς Ρομά, ενώ 
διενεργούν θερμομετρή-
σεις στις εισόδους δημοσί-
ων κτηρίων, συμβάλλοντας 
στη διατήρηση της δημό-
σιας υγείας. Παράλληλα, 
ο Ε.Ε.Σ. χορηγεί μεγάλο 
αριθμό μασκών και λοιπών 
ειδών προστασίας σε δή-

μους, αστυνομικά τμήματα 
και σχολεία αλλά και άπο-
ρους συμπολίτες μας.
 
Επιπρόσθετα, ο Ε.Ε.Σ. συμ-
μετέχει ενεργά στην ενημέ-
ρωση του κόσμου για τον 
κορωνοϊό τόσο εκ του σύ-
νεγγυς όσο και με τη δημι-
ουργία οπτικοακουστικού 
υλικού που διοχετεύεται 
στα Μ.Μ.Ε., εστιάζοντας 
στην ορθή ενημέρωση των 
πολιτών για τον ιό, μέσα 
από ενημερωτικά βίντεο και 
αφίσες για την ορθή χρήση 
της μάσκας, το ορθό πλύσι-
μο χεριών, την τήρηση των 
αποστάσεων κ.α.
 
Τέλος, ο Ε.Ε.Σ. προσφέρει 
τις υπηρεσίες του και σε 
ένα άλλο, εξίσου σημα-
ντικό, κομμάτι που εστιά-
ζει στη τόνωση της ψυχι-
κής υγείας των πολιτών, η 
οποία έχει πληγεί σοβαρά 
από τις συνέπειες της παν-
δημίας και της κοινωνικής 
απομόνωσης, λόγω των μέ-
τρων. Δράσεις όπως η πα-
ροχή βοήθειας κατ’ οίκον, η 
διαγενεακή αλληλογραφία 
(επικοινωνία εθελοντών με 
υπέργηρους συμπολίτες 
μας) η τηλεφωνική γραμ-
μή ψυχοκοινωνικήςστή-
ριξης, οι υπηρεσίες προς 
ιδιοκτήτες κατοικίδιών που 
είτε ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες είτε βρίσκονται σε 
καραντίνα και οι διαδικτυα-
κές ενημερωτικές ημερίδες 
για θέματα ψυχικής υγείας 
και θέματα που εντείνονται 
λόγω των περιοριστικών 
μέτρων όπως η ενδοοικο-
γενειακή βία, συμβάλλουν 
ενεργά ώστε κανένας συ-
μπολίτης μας να μην νιώσει 
μόνος σε αυτή την εξαιρετι-
κά δύσκολη συγκυρία.

Σ τ η ν  π ρ ώ τ η  γ ρ α μ μ ή  τ η ς

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Η Κινητή Ομάδα Υγείας του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού (Κ.Ο.Υ. Ε.Ε.Σ.), μετά από 
πρόσκληση του Διεθνή Ορ-
γανισμού Μετανάστευσης 
(Δ.Ο.Μ.), λαμβάνοντας υπόψη 
την τρέχουσα επιδημιολογική 
κατάσταση της πανδημίας στη 
χώρα, πραγματοποίησε δράση 
υγείας εντός της δομής φιλο-
ξενίας προσφύγων και μετανα-
στών στο ξενοδοχείο «ΗΛΙΟ-
ΧΑΡΗ» και ολοκλήρωσε με 
επιτυχία τη διεξαγωγή εμβολι-
ασμών παιδιών και εφήβων.

Η δράση εντάσσεται στο πλαί-
σιο της παροχής πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας σε χώ-
ρους φιλοξενίας προσφύγων/
μεταναστών, με στόχο την συ-
μπλήρωση του Ατομικού Δελ-
τίου Υγείας Μαθητή και τον εμ-
βολιασμό παιδιών και εφήβων 
σχολικής και προσχολικής ηλι-
κίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στη χορήγηση πολυδύναμων 
εμβολίων για Έμμεση Προστα-
σία με την Ανοσία της Κοινότη-
τας. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποι-
ήθηκε η συμπλήρωση 105 

Ο Ε.Ε.Σ., πάντοτε πιστός στις 
αρχές και τις αξίες που τον δι-
έπουν, το προηγούμενο διά-
στημα εδραίωσε και διεύρυνε 
το πεδίο του ανθρωπιστικού 
του έργου, υπογράφοντας 
μνημόνια συνεργασίας με τα 
Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσω-
τερικών και Μετανάστευσης, 
στοχεύοντας στη καλύτερη 
δυνατή συνεργασία ώστε να 
ανταποκριθεί πλήρως στις δι-
αρκώς αυξανόμενες ανάγκες 
της εποχής. 
 
Μνημόνιο Συνεργασίας με 
το Υπουργείο Εσωτερικών

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώ-
νιος Αυγερινός υπέγραψε, την 
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, 
μνημόνιο συνεργασίας με τον 
Υπουργό Εσωτερικών, κ. Πα-
ναγιώτη Θεοδωρικάκο.
Ο σκοπός της συνεργασίας 
αφορά τόσο στην υγειονομική 
κάλυψη επειγόντων περιστατι-
κών σε πανελλαδικό επίπεδο, 
με την παροχή Πρώτων Βοη-
θειών σε εκδηλώσεις, συναυ-
λίες, πολιτιστικά δρώμενα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, όσο 
και στη βελτίωση της αντιμετώ-
πισης έκτακτων καταστάσεων 
στο πεδίο του μεταναστευτι-
κού, αλλά και της πανδημίας.

Μνημόνιο Συνεργασίας με 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μνημόνιο συνεργασίας υπέ-
γραψαν τη Δευτέρα, 2 Νοεμ-
βρίου 2020, ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, 
με τον Υπουργό Δικαιοσύ-
νης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα. 
Η συγκεκριμένη συνεργασία 
αφορά τόσο στην υγειονομική 
κάλυψη επειγόντων περιστα-
τικών σε πανελλαδικό επίπε-
δο, με την παροχή Πρώτων 

Ατομικών Δελτίων Υγείας Μα-
θητή (Α.Δ.Υ.Μ.) και η διεξαγω-
γή 190 δόσεων εμβολίων, από 
12μελές κλιμάκιο αποτελού-
μενο από δύο παιδιάτρους, 
μία ιατρό γενικής ιατρικής, 5 
νοσηλευτές, 2 πολιτισμικούς 
διαμεσολαβητές και 2 εθελο-
ντές του Τομέα Υγείας.

Αντίστοιχοι εμβολιασμοί σε 
παιδιά πραγματοποιήθηκαν 
στο Κέντρο Φιλοξενίας προ-
σφύγων / μεταναστών στη 
θέση Κλειδί Σερρών, στη Δομή 
Φιλοξενίας Κορίνθου αλλά και 
σε κοινότητες Ρομά.

Στόχος είναι η βελτίωση της 
καθημερινότητας της υγείας 
του πληθυσμού των προσφύ-
γων/μεταναστών αλλά και 
των λοιπών ευπαθών ομά-
δων, η ανάπτυξη παροχών, 
με όρους αξιοπρέπειας, ιδιαί-
τερα εν μέσω της πανδημίας 
Covid-19 και η ισχύ των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων.

Καθώς η Ευρώπη συνε-
χίζει να βιώνει την αύ-
ξηση των κρουσμάτων 
αλλά και των θανάτων  
από τον Covid-19, ο Ερυ-
θρός Σταυρός θα αυξή-
σει τα τεστ Covid-19 με 
την ανακοίνωση μιας 
συνεργασίας 35,5 εκα-
τομμυρίων ευρώ από 
την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή.

Η Διεθνής Ομοσπονδία 
Ερυθρού Σταυρού και 
Ερυθράς Ημισελήνου 
(I.F.R.C.), υπέγραψε συμ-
φωνία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, χρηματοδοτού-
μενη από το Μέσο Στήριξης 
Έκτακτης Ανάγκης (E.S.I.), 
το οποίο εξασφαλίζει τη 
διεξαγωγή τεστ Covid-19 
από τους Εθνικούς Συλλό-
γους Ερυθρού Σταυρού 
της Αυστρίας, Γερμανίας, 
Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας, 
Πορτογαλίας και Ισπανίας.

Η χρηματοδότηση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής θα 
υποστηρίξει την κατάρτιση 
του προσωπικού και θα 
επιτρέψει την πρόσβαση σε 
εξοπλισμό, εργαστηριακά 
εξαρτήματα, αντιδραστή-
ρια για τη λήψη δειγμάτων 
και τη διεξαγωγή PCR και 
ταχέων αντιγόνων για την 
υποστήριξη των εθνικών 
υγειονομικών αρχών.

Ε μ β ο λ ι α σ μ ό ς  π α ι δ ι ώ ν
α π ό  τ ο ν  Τ ο μ έ α  Υ γ ε ί α ς  τ ο υ  Ε . Ε . Σ . 

Δ υ ν α μ ι κ ά  π α ρ ώ ν
σ τ ι ς  α υ ξ η μ έ ν ε ς  α ν ά γ κ ε ς  τ η ς  ε π ο χ ή ς

Ο Διεθνής 
Ερυθρός Σταυρός 
επιχορηγεί rapid 
test Covid-19 σε 

επτά χώρες μεταξύ 
των οποίων και 

στην Ελλάδα

Βοηθειών σε εκδηλώσεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
θερμομετρήσεις στα Δικαστικά 
κτήρια, όσο και στην ψυχολο-
γική υποστήριξη του προσω-
πικού του Υπουργείου αλλά 
και στην εκπαίδευσή του στις 
Πρώτες Βοήθειες.

Μνημόνιο Συνεργασίας με 
το Υπουργείο Μετανάστευ-

σης και Ασύλου

Ο Υπουργός Μετανάστευσης 
και Ασύλου, κ. Νότης Μητα-
ράκης και ο Πρόεδρος του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
Dr. Αντώνιος Αυγερινός, υπέ-
γραψαν μνημόνιο συνεργασί-
ας, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 
2020. Το μνημόνιο αφορά την 
παροχή υποστήριξης προς το 
Υπουργείο με αποστολές απο-
τελούμενες από εθελοντές και 
μόνιμο προσωπικό για την κα-
τασκευή και λειτουργία δομών 
φιλοξενίας, την παροχή υγει-
ονομικών υπηρεσιών και επι-
σιτιστικής βοήθειας σε δομές 
φιλοξενίας, την παροχή ψυχο-
λογικής υποστήριξης – λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού 
– σε ευάλωτες ομάδες προ-
σφύγων και μεταναστών, κα-
θώς και μια σειρά επιμέρους 
δράσεων.

Στο πλευρό του Στρατού  

Στο πλευρό του Στρατού 
Ξηράς βρίσκεται και εμπρά-
κτως ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός.

Γ.Ε.Σ. και Ε.Ε.Σ. συνεργά-
ζονται από τον Μάιο του 
2017, ενώ τον Ιούνιο του 
2020, ο Πρόεδρος του Ορ-
γανισμού μας, Dr. Αντώνι-
ος Αυγερινός, υπέγραψε 
και νέο μνημόνιο συνεργα-
σίας. Βάσει αυτού, ο Ε.Ε.Σ. 
εκπαιδεύει τα στελέχη του 
Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού και της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού στις Πρώτες 
Βοήθειες και στη διασωστι-
κή, στο πλαίσιο δράσεων 
σχετικά με τις προσφυγικές 
ροές.

Στη Μυτιλήνη και συγκε-
κριμένα εντός του προ-
σφυγικού καταυλισμού 
του Καρά Τεπέ, πραγμα-
τοποιήθηκε τον Οκτώβριο 
πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης Πρώτων Βοηθειών 
στην Υγειονομική Μονάδα 
Στρατού του νησιού.

Ο Διασώστης – Εκπαι-
δευτής Εκπαιδευτών 
του Ε.Ε.Σ., Ζεκή Μεμέτ 
Αλή, παρέδωσε μαθήμα-
τα για τις βασικές αρχές 
των Πρώτων Βοηθειών, 
την Καρδιοαναπνευστική 
Αναζωογόνηση με πρα-
κτική άσκηση, την αντι-
μετώπιση της πνιγμο-
νής (πρακτική, θέση 
ανάνηψης), των  λιποθυμι-
ών (απώλεια αισθήσεων), 
του πνιγμού, των αιμορ-
ραγιών και των τραυμά-
των, των καταγμάτων και 
των ακινητοποιήσεων. 

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

Μνημόνιο 
συνεργασίας με το 

Γενικό Επιτελείο 
Στρατού
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Ανθρωπιστική 
βοήθεια στην 

Κρήτη

Με ιδιαίτερη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η δια-
νομή κυτίων με είδη προ-
σωπικής υγιεινής στις γυ-
ναίκες πρόσφυγες που 
είναι μόνες στο ΚΥΤ Λέ-
σβου. 

Οι Εθελοντές του Ερυθρού 
Σταυρού βρίσκονται στη Λέ-
σβο, στο πλευρό των προσφύ-
γων, προσφέροντας βοήθεια. 
Τηρώντας όλα τα μέτρα προ-
στασίας από τον Covid-19, μοί-

ρασαν την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρί-
ου 2020, κυτία που περιείχαν 
μεταξύ άλλων, χτένα, αφρό 
ξυρίσματος, οδοντόβουρτσα, 
αφρόλουτρο, σαμπουάν, σα-
πούνι, χαρτομάντηλα και πε-
τσέτα προσώπου.  

Οι Εθελοντές του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης, υποστήρι-
ξης και αλληλεγγύης, συνεχί-
ζουν να βρίσκονται ακούραστα 
δίπλα στους συνανθρώπους 
που χρειάζονται ισχυρή και 
συνεχή στήριξη.

Ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, με την ανθρω-
πιστική βοήθεια που απέ-
στειλε στην «πληγωμένη» 
από τις πλημμύρες Κρήτη, 
υπενθύμισε ότι κανένας 
άνθρωπος δεν είναι μόνος 
του στις δυσκολίες.

Ο Οργανισμός μας ενίσχυ-
σε τη δράση του στο νησί, 
για την ανακούφιση του 
πόνου των πληγέντων, με 
αποστολή σημαντικής αν-
θρωπιστικής βοήθειας. Από 
τις κεντρικές αποθήκες του 
Ε.Ε.Σ. εστάλησαν κουβέρ-
τες, είδη ατομικής υγιεινής 
και προστασίας και τρόφιμα 
μακράς διάρκειας στους 
πλημμυροπαθείς.

Παρά τις εξαιρετικά αντίξο-
ες συνθήκες, καθώς αρκε-
τές περιοχές κηρύχθηκαν 
σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, οι εθελοντές μας 
προσέφεραν κάθε δυνα-
τή βοήθεια σε όποιον είχε 
ανάγκη.

Διανομή κυτίων με είδη προσωπικής 
υγιεινής στο ΚΥΤ Λέσβου

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων ΣχέσεωνΔ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Σε πλήρη ετοιμότητα βρέ-
θηκε ο Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός από την 
πρώτη στιγμή του ισχυ-
ρού σεισμού στη Σάμο, 
την Παρασκευή 30 Οκτω-
βρίου. 

Ο Ε.Ε.Σ. ανταποκρίθηκε, 
για ακόμη μια φορά, άμε-
σα στην επιτακτική ανάγκη 
της κοινωνίας, επιτελώ-
ντας άρτια το ανθρωπιστι-
κό καθήκον του. Συμμε-
τείχε τόσο σε διασώσεις, 
όσο και σε έρευνες για 
αγνοούμενους σε χαλά-
σματα και εγκαταλελειμ-
μένα κτήρια αρχικά κα-
θώς και σε διερεύνηση 
αναγκών για όσους δεν 
μπορούσαν να μετακινη-
θούν. Παράλληλα, δόθη-
κε ιδιαίτερο βάρος σε ανή-
μπορους, ηλικιωμένους, 
αλλά και σε καταστάσεις 
όπου απαιτούνταν απά-
ντληση υδάτων από οικί-
ες που επλήγησαν, ενώ 
στήθηκαν και σκηνές για 
όσους είχαν πρόβλημα 
στέγασης, σε συνεργασία 
πάντα με τις αρχές.

Η προσπάθεια που έγι-
νε ήταν τεράστια και 
ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός ευχαρίστησε 
θερμά τους εθελοντές 
και το μόνιμο προσω-
πικό του. «Η αναγνώ-
ριση της προσφοράς 
από τους πολιτειακούς 
παράγοντες και ειδικά 
από τον Πρωθυπουρ-
γό, αποτελεί ιδιαίτερη 
τιμή για τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό», ανέ-
φερε ο Πρόεδρος του 
Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος 
Αυγερινός.

Ο Ε.Ε.Σ. δίπλα στους 
σεισμόπληκτους της Σάμου  

Για την προστασία και τη 
φροντίδα των αστέγων, ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός μαζί με την Procter & 
Gamble (P&G) ενώνουν τις 
δυνάμεις τους και πραγμα-
τοποιούν ένα πρόγραμμα 
πολλαπλών δράσεων στή-
ριξης 2.000 άστεγων συ-
νανθρώπων μας, στα μεγά-
λα αστικά κέντρα στη χώρα 
μας – Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Πάτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώ-
θηκε, την Πέμπτη 10 Δεκεμ-
βρίου 2020, στο κέντρο της 
Αθήνας, μία ακόμη δράση 
ενεργητικής προσέγγισης και 
εργασίας στο δρόμο (street 
work), η οποία είχε σκοπό να 
καλύψει τις βασικές ανάγκες 
των αστέγων.

Παρά τις δύσκολες συνθή-
κες που διανύει η χώρα μας 
εξαιτίας της πανδημίας του 
Covid-19, o Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός συνεχίζει να  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και
η Procter & Gamble στο πλευρό των αστέγων

στηρίζει τους συνανθρώπους 
μας, που το έχουν περισσό-
τερο ανάγκη, προσφέροντας 
βοήθεια στις ευάλωτες κοινό-
τητες. 

Κατά τη διάρκεια της δράσης, 
διανεμήθηκαν σε αστέγους 
τρία διαφορετικά δέματα με αν-
θρωπιστικό υλικό, όπως είδη 
ατομικής υγιεινής, είδη βασι-
κής διατροφής και είδη προ-
στασίας από τις καιρικές συν-
θήκες, το οποίο αγοράστηκε εξ 
ολοκλήρου μέσω χορηγίας της 
εταιρείας Procter & Gamble 
(P&G) στον προϋπολογισμό 
της Επείγουσας Έκκλησης του 
Ε.Ε.Σ. για τον Covid-19.

Επιπλέον, τα κλιμάκια του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
τα οποία στελεχώθηκαν από 
κοινωνικούς λειτουργούς, νο-
σηλευτές και εθελοντές και 
των τριών (3) Σωμάτων του 
Ε.Ε.Σ. (Κοινωνικής Πρόνοιας, 
Τομέα Υγείας και Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσω-
στών), έκαναν θερμομετρή-
σεις, παρείχαν Πρώτες Βο-
ήθειες και Πρώτες Βοήθειες 
ψυχικής υγείας και ενημέρω-
σαν για τους χώρους προσω-
ρινής φιλοξενίας.

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων ΣχέσεωνΔ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Child Rescue

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμ-
μα «Child Rescue - Collec-
tive Awareness Platform for 
Missing Children Investiga-
tion and Rescue» χρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, μέσω του προ-
γράμματος HORIZON 2020 
- Call H2020 - ICT - 2016 - 
2017 για 3 χρόνια. Ο Ε.Ε.Σ. 
μετέχει ως εταίρος, με επικε-
φαλής το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και τη συμμετο-
χή φορέων και οργανώσεων 
από την Ελλάδα, το Βέλγιο, 
τη Γερμανία και την Κύπρο. 
Οι ανωτέρω φορείς δραστη-
ριοποιούνται ενεργά στο πε-
δίο αναζήτησης εξαφανισμέ-
νων παιδιών και υλοποιούν, 
σε εθνικό επίπεδο, προγράμ-
ματα παιδικής προστασίας 
και υποστήριξης ανηλίκων.

Το πρόγραμμα στοχεύει 
να αποτελέσει ένα σημα-
ντικό εργαλείο, σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο, στο πεδίο 
της διεξαγωγής ερευνών 
για παιδιά που αγνοού-
νται, εξαφανίζονται και 
αναζητούνται.

Στις εργασίες της 5ης συ-
νάντησης ολομέλειας, που 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυ-
ακά στις 26 Οκτωβρίου 2020, 
συμμετείχαν στελέχη του Το-
μέα Κοινωνικής Πρόνοιας και 
του Τομέα Αναζητήσεων / 
Επανένωσης Οικογενειακών 
Δεσμών του Ε.Ε.Σ.

Την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 
2020, πραγματοποιήθηκε, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, η πρώ-
τη παρουσίαση του Ευρωπα-
ϊκού Ερευνητικού Προγράμ-
ματος «Child Rescue» και της 
αντίστοιχης εφαρμογής για 
κινητά, σε εθελοντές και Το-
μεάρχες του Ε.Ε.Σ.

Από την πρώτη στιγμή, ο Ελλη-
νικός Ερυθρός Σταυρός συνέ-
δραμε, με όλες του τις δυνά-
μεις, τους πλημμυροπαθείς σε 
Καρδίτσα και Φάρσαλα.

Κατόπιν άμεσης επικοινωνίας 
του Προέδρου του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού, Dr. 
Αντώνιου Αυγερινού, με τους 
αρμόδιους φορείς στις πληγεί-
σες περιοχές του Νομού Καρ-
δίτσας, ο Ε.Ε.Σ. ανταποκρίθηκε 
άμεσα, αποστέλλοντας συντο-
νισμένη ανθρωπιστική βοή-
θεια, αποτελούμενη από 1.000 
κουβέρτες, εμφιαλωμένο νερό, 
τρόφιμα μακράς διάρκειας και 

είδη προσωπικής υγιεινής. 
Συγχρόνως, εθελοντές του Το-
μέα  Σαμαρειτών, Διασωστών 
& Ναυαγοσωστών βρέθηκαν 
από τη πρώτη στιγμή στο ση-
μείο για εκτίμηση αναγκών και 
παροχή βοήθειας σε κάθε πε-
ρίσταση.

Σε συνέχεια της κινητοποίη-
σης, ο Οργανισμός μας προ-
χώρησε σε μία ακόμη κίνηση 
συμπαράστασης, ανοίγοντας  
τραπεζικό λογαριασμό προς 
ενίσχυση των πολιτών που 
επλήγησαν από τις φονικές 
πλημμύρες του Μεσογειακού 
Κυκλώνα «Ιανού».

Aνθρωπιστική βοήθεια και 
έρανος για τους πλημμυροπαθείς 

σε Καρδίτσα και Φάρσαλα

Χριστουγεννιάτικα «Δέματα Αγάπης»
σε οικονομικά αδύναμους συνανθρώπους μας 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, λόγω του Covid-19, 
επιτέλεσε για ακόμη μία χρονιά το ανθρωπιστικό του έργο, συνδράμοντας με «Δέματα 
Αγάπης» ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την περίοδο των φετινών εορτών. Τα δέματα περιείχαν 
τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και ατομικής υγιεινής και κατά περίπτωση ρουχισμό, παιχνίδια 
και χειροποίητα δώρα, προσφέροντας χαρά και χαμόγελα στους έχοντες ανάγκη. Στη δράση 
συμμετείχαν, επί το πλείστον, τα κάτωθι Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ.:
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• Περ. Τμήμα Κισσάμου
• Περ. Τμήμα Σπάρτης
• Περ. Τμήμα Πάτρας 
• Περ. Τμήμα Άρτας
• Περ. Τμήμα Λιβαδειάς 
• Περ. Τμήμα Καβάλας 
• Περ. Τμήμα Βόλου 
• Περ. Τμήμα Λάρισας 
• Περ. Τμήμα Θεσσαλονίκης
• Περ. Τμήμα Τρίπολης
• Περ. Τμήμα Ν. Σμύρνης 
• Περ. Τμήμα Καλαμάτας
• Περ. Τμήμα Αμαλιάδας 
• Περ. Τμήμα Ελασσόνας
• Περ. Τμήμα Μοιρών

• Περ. Τμήμα Βέροιας 
• Περ. Τμήμα Καστοριάς
• Περ. Τμήμα Θήβας
• Περ. Τμήμα Ηγουμενίτσας
• Περ. Τμήμα Πύργου
• Περ. Τμήμα Κοζάνης
• Περ. Τμήμα Διδυμότειχου
• Περ. Τμήμα Αγρινίου
• Περ. Τμήμα Χανίων 
• Περ. Τμήμα Ρόδου
• Περ. Τμήμα Περιστερίου
• Περ. Τμήμα Παπάγου –     
...Χολαργού 
• Περ. Τμήμα Ιωαννίνων
• Περ. Τμήμα Αγίου Νικολάου

• Περ. Τμήμα Τρικάλων
• Περ. Τμήμα Κέρκυρας
• Περ. Τμήμα Κατερίνης
• Περ. Τμήμα Σητείας
• Περ. Τμήμα Νευροκοπίου 
• Περ. Τμήμα Καρδίτσας
• Περ. Τμήμα Σάμου
• Περ. Τμήμα Λήμνου
• Περ. Τμήμα Αγίων 
...Αναργύρων – Καματερού 
• Περ. Τμήμα Ζακύνθου
• Περ. Τμήμα Κω
• Περ. Τμήμα Ηλιούπολης
• Περ. Τμήμα Φλώρινας
• Περ. Τμήμα Βύρωνα



ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Επικοινώνησε μαζί μας:

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

