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Στις φοβερές πυρκαγιές που έπληξαν 
την Ελλάδα, οι εθελοντές μας επέδει-
ξαν υψηλό αίσθημα ευθύνης, ανθρω-
πισμού και προσήλωσης στο καθήκον, 
καθώς και πλήρη ετοιμότητα, αλλά 
προπάντων αυτοθυσία, αποδεικνύο-
ντας συνεχώς το υψηλό επίπεδο εκ-
παίδευσής τους και την άρτια οργάνω-
σή τους. Τους θαυμάζουμε και τους 
χειροκροτούμε δυνατά, προκειμένου 
το χειροκρότημά μας να ακουστεί σε 
κάθε γωνιά του κόσμου σε ένδειξη 
ευγνωμοσύνης και συμπαράστασης.
Ταυτόχρονα, η ευρεία αναγνώριση 
του κόσμου και της Πολιτείας στο έργο 
του Ε.Ε.Σ. στις πυρόπληκτες περιοχές 
της χώρας αποτελεί τη μεγαλύτερη 
επιβράβευση για τους εθελοντές και 
το προσωπικό μας.

Εξίσου συγκινητική είναι και η προ-
σφορά του κόσμου στο κάλεσμά μας 
για συγκέντρωση οικονομική βοήθει-
ας προς τους πυρόπληκτους όλης της 
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χώρας. Η ανταπόκριση του κόσμου 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συγκε-
ντρώνοντας ένα ποσό που ξεπερνά 
τα 2.500.000 ευρώ. Δεσμευόμαστε ότι 
θα φροντίσουμε, έχοντας αναπτύξει 
μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνω-
σία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
προγραμμάτων αρωγής και υποστή-
ριξης ατόμων, οικογενειών και κοι-
νοτήτων που πλήττονται από έκτακτα 
καταστροφικά γεγονότα, τα χρήματα 
αυτά να αξιοποιηθούν πλήρως για την 
ενίσχυση των  κατοίκων των πυρόπλη-
κτων περιοχών.

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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Καίρια, άμεση και αποτελε-
σματική ήταν η συνεισφο-
ρά του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού στην εκτόνωση της 
παρατεταμένης κρίσης από τις 
αλλεπάλληλες πυρκαγιές που 
κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις, 
καταστρέφοντας περιουσίες, 
σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Τα κλιμάκια των εθελοντών 
του Ε.Ε.Σ, επιδεικνύοντας 
άμεσα αντανακλαστικά, βρέθη-
καν από την έναρξη των πυρ-
καγιών σε Βαρυμπόμπη, Βίλια, 
Σταμάτα, Κερατέα, Βόρεια Εύ-
βοια, Αρχαία Ολυμπία, Πά-
τρα, Ρόδο, Κάρυστο, Μάνη και 
Γορτυνία, συνδράμοντας στο 
δύσκολο έργο της κατάσβεσης 
από την Πυροσβεστική Υπηρε-
σία και δημιουργώντας άμεσα 
σταθμούς Α’ Βοηθειών, όπου 
παρείχαν υγειονομική φροντί-
δα (εγκαύματα, αναπνευστι-
κά προβλήματα κ.α.) και είδη 
πρώτης ανάγκης (νερά, ξηρά 
τροφή, ισοτονικά ποτά κ.α.) σε 
πυροσβέστες και πυρόπλη-
κτους πολίτες.

Συνολικά σε όλα τα πύρινα 
μέτωπα της χώρας επιχείρη-
σαν 310 άρτια εκπαιδευμένοι 
εθελοντές με τον κατάλληλο 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό που 
διαθέτουν, προερχόμενοι από 
10 διαφορετικά Περιφερειακά 
Τμήματα του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού ανά την Ελλά-
δα, κερδίζοντας τα εύσημα και 
την αναγνώριση τόσο της Πο-
λιτείας όσο και του κόσμου για 
τη σπουδαία προσφορά τους.

Άξια συγχαρητηρίων ήταν και 
η σπουδαία προσφορά των 
εθελοντών προς τα ζώα που 
απειλούνταν από τις φωτιές, 
στα οποία και παρείχαν άμε-
ση βοήθεια και μεταφορά σε 
ασφαλές σημείο. Εικόνες όπως 
αυτή με τη διάσωση σκύλου 
από την πύρινη κόλαση της 
Βαρυμπόμπης, καθώς και 
άγριων ζώων σε διάφορα πύ-
ρινα μέτωπα, έκαναν τον γύρο 
του κόσμου, ευαισθητοποιώ-
ντας το ευρύ κοινό για την τε-
ράστια οικολογική καταστροφή 
που συνετελέσθη.

Ο Ε.Ε.Σ.  
«αγκαλιάζει» τους 

πυρόπληκτους 
όλης της χώρας 
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Μείζονος σημασίας ήταν και 
η συμβολή του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στην 
ενίσχυση και αποκατάστα-
ση των πυρόπληκτων συ-
νανθρώπων μας. Ο Ε.Ε.Σ, 
αντιλαμβανόμενος άμεσα το 
μέγεθος της καταστροφής, 
απηύθυνε κάλεσμα στον κό-
σμο για συγκέντρωση τρο-
φίμων και χρημάτων προς 
ανακούφιση των πληγέντων. 
Η ανταπόκριση ήταν κάτι πε-
ρισσότερο από συγκινητική, 
καθώς συλλέχθηκαν περισ-
σότεροι από 300 τόνοι αν-

Αλυσίδα αγάπης για την 
ανακούφιση των πυρόπληκτων 

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

θρωπιστικής βοήθειας.  Ο 
σταθμός Α’ Βοηθειών στη 
Βαρυμπόμπη, η Κεντρική 
Αποθήκη του Ε.Ε.Σ. στον 
Κολωνό αλλά και οι απο-
θήκες των Περιφερειακών 
Τμημάτων του Ε.Ε.Σ. ανά 
την Ελλάδα γέμισαν με 
τεράστιες ποσότητες τρο-
φίμων και ειδών πρώτης 
ανάγκης, τα οποία εν συ-
νεχεία μεταφέρθηκαν στις 
πυρόπληκτες περιοχές και 
διανεμήθηκαν πόρτα-πόρ-
τα από το προσωπικό και 
τους εθελοντές.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός σχεδίασε, εν όψει 
του νέου σχολικού έτους, 
την οργάνωση δράσεων 
με σκοπό την υποστήριξη 
όλων των μαθητών που φοι-
τούν στις σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεί-
ων και Δημοτικών σχολείων) 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης (Γυμνασίων) των 
πυρόπληκτων περιοχών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων 
Βόρειας Εύβοιας, Βορειοα-
νατολικού Τομέα Αθηνών, 
Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας 
και Ρόδου.

Συγκεκριμένα, κλιμάκια του 

Προσφορά σχολικών ειδών

σε 3.905 μαθητές 
των πυρόπληκτων περιοχών 

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

ΕΕΣ στελεχωμένα με κοι-
νωνικούς λειτουργούς με-
τέβησαν στις συγκεκριμέ-
νες περιοχές, προκειμένου 
να διαθέσουν τα σχολικά 
είδη στις οικείες σχολικές 
μονάδες καθώς και να προ-
σφέρουν υπηρεσίες ψυχο-
κοινωνικής υποστήριξης.

Συνολικά, από τις εν λόγω 
δράσεις θα ωφεληθούν 
3.905 μαθητές και το κό-
στος θα καλυφθεί από τις 
χρηματικές δωρεές που 
έλαβε ο ΕΕΣ για την υπο-
στήριξη των πυρόπληκτων.
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Τεράστιες και παγκόσμιες δι-
αστάσεις έλαβε το κάλεσμα 
που απηύθυνε ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός για συ-
γκέντρωση οικονομικής ενί-
σχυσης προς τους πυρόπλη-
κτους της χώρας, τόσο εντός 
όσο και εκτός συνόρων, με 
το ποσό που έχει συλλεχθεί 
μέχρι στιγμής να ξεπερνά τα 
2.5 εκ. ευρώ. Ομογενείς, διά-
σημοι σταρ και περσόνες του 
εξωτερικού, όπως το διάσημο 
μοντέλο Bella Hadid, διέδω-

σαν το μήνυμα του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού σ’ όλο τον 
κόσμο.

Ενδεικτικό της καθολικής ανα-
γνώρισης και της εμπιστοσύ-
νης στο έργο του Ε.Ε.Σ. προς 
τους πυρόπληκτους είναι το 
γεγονός ότι η ΑΒΥ Πρίγκιπας 
της Ουαλίας, Κάρολος, διά-
δοχος του θρόνου του Ηνω-
μένου Βασιλείου, προσέφερε 
μεγάλη οικονομική ενίσχυση 
στον τραπεζικό λογαριασμό 

του Ε.Ε.Σ, δίνοντας το παρά-
δειγμα και σ’ άλλους για να 
πράξουν το ίδιο. Επίσης, κατό-
πιν απόφασης του Προέδρου 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων σεΐχη Χαλίφα μπιν Ζαγέ-
νταλΝαχαγιάν, σε συνεργασία 
με την Ερυθρά Ημισέληνο της 
χώρας, απεστάλη στον Ε.Ε.Σ. 
τεράστια ανθρωπιστική βοή-
θεια, με ναυλωμένο ιδιωτικό 
αεροσκάφος, προκειμένου να 
ενισχύσει το έργο του προς 
τους πυρόπληκτους.
.
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Ο ι  U n b o x h o l i c s  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ α ν
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Βέβαια, και εντός συνόρων η 
ανταπόκριση στη συγκέντρω-
ση χρημάτων ήταν τεράστια και 
καθολική, με πολίτες, εταιρείες 
και οργανισμούς να ενισχύουν 
συνεχώς τους πυρόπληκτους 
μέσω του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού. Πρέπει να σημειω-
θεί η τεράστια προσφορά των 
Unboxholics, οι οποίοι κατά-

φεραν μέσα σε ένα 24ωρο να 
συγκεντρώσουν το φανταστικό 
πόσο των 353.293,80 ευρώ και 
να το διαθέσουν στον Ε.Ε.Σ.

Αυτό το διάστημα, εκτός από 
τις συνεχείς αποστολές αν-
θρωπιστικής βοήθειας, κοινω-
νικοί λειτουργοί μεταβαίνουν 
καθημερινά στις πυρόπληκτες 

περιοχές για να συνομιλήσουν 
με πολίτες και τοπικές αρχές, 
καταγράφοντας τις ανάγκες 
που υπάρχουν, ώστε να ξεκι-
νήσει άμεσα και στοχευμένα η 
οικονομική ενίσχυση των κα-
τοίκων, οι οποίοι είδαν τους 
κόπους μίας ζωής να μετατρέ-
πονται σε στάχτη.
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Συνεχείς δράσεις υποστήριξης αστέγων 
εν μέσω καύσωνα 

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, λόγω των εξαιρετικά 
υψηλών θερμοκρασιών που 
επικρατούσαν τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο, κατόπιν πρω-
τοβουλίας του Προέδρου, 
Dr. Αντωνίου Αυγερινού, 
πραγματοποίησε πολλαπλές 
δράσεις ενεργητικής προσέγ-
γισης αστέγων και εργασίας 
στο δρόμο (streetwork) σε 
Αθήνα και Πειραιά. Συνολι-
κά το δίμηνο υλοποιήθηκαν 

3 αντίστοιχες δράσεις, από 
τις οποίες επωφελήθηκαν πε-
ρισσότεροι από 500 άστεγοι. 

Ειδικότερα, κατά την ανάπτυ-
ξη της δράσης, κοινωνικοί λει-
τουργοί και εθελοντές του ΕΕΣ 
διένειμαν δέματα με ανθρω-
πιστικό υλικό (είδη ατομικής 
υγιεινής, είδη βασικής διατρο-
φής, υπνόσακοι κ.α.), το οποίο 
εξασφαλίστηκε εξ ολοκλήρου 
μέσω χορηγίας της εταιρείας 

Procter & Gamble. Παράλλη-
λα, πραγματοποιήθηκαν θερ-
μομετρήσεις και ενημέρωση 
στον πληθυσμό για τους κλι-
ματιζόμενους χώρους προσω-
ρινής φιλοξενίας και τα μέτρα 
αρωγής και υποστήριξης της 
ομάδας στόχου που αναπτύσ-
σονται από την οικεία Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, ενώ μοίρασαν 
νερά και χυμούς σε διερχόμε-
νους πολίτες και επισκέπτες.

Πάνω από 210.000 εμβολιασμούς 
πραγματοποίησαν οι νοσηλεύτριες του Ε.Ε.Σ.

Ο Πρόεδρος του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού, Dr. 
Αντώνιος Αυγερινός, ανταπο-
κρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα 
της Πολιτείας για συμμετοχή 
στο εμβολιαστικό Πρόγραμμα 
«Ελευθερία»  με τη συμμετο-
χή 62 Νοσηλευτριών, οι οποί-
ες μετείχαν στο Μέγα Εμβο-

λιαστικό Κέντρο Ξιφασκίας 2, 
φέροντας εις πέρας ένα ακόμα 
δύσκολο εγχείρημα.Η συμμε-
τοχή των νοσηλευτριών συνε-
τέλεσε ώστε ο Οργανισμός να 
ανταποκριθεί με τρόπο άμεσο 
και αποτελεσματικό στον εμβο-
λιασμό των πολιτών, αλλά και 
να συμβάλει τα μέγιστα στην 

καταπολέμηση της πανδημί-
ας, υλοποιώντας πάνω από 
206.163 εμβολιασμούς. Ση-
μαντική ήταν επίσης, η παρου-
σία εθελοντών και διοικητικών 
υπαλλήλων του Ε.Ε.Σ. στην 
γραμματειακή υποστήριξη, για 
την εύρυθμη λειτουργία του 
Εμβολιαστικού Κέντρου.
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Το Περίπτερο του Ε.Ε.Σ. στην 
85η Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης (11 - 19 Σεπτεμβρίου 
2021) επισκέφθηκε ο Πρω-
θυπουργός της Ελλάδος κ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης για να 
συγχαρεί τον Προέδρο και 
τους Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. για 
την τεράστια προσφορά τους, 
τόσο στις μεγάλες πυρκαγιές 
του καλοκαιριού όσο και για 
την ιδιαίτερα σημαντική συμβο-
λή τους στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας.  Ο Πρωθυπουργός 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην 
καίρια συμβολή του Ε.Ε.Σ. στη 
μάχη κατά της πανδημίας, αφε-
νός μέσω της συμμετοχής του 
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα 
«Ελευθερία» αφετέρου για 
τις πολυάριθμες δράσεις που 
υλοποιεί σε όλη την Ελλάδα, 

στοχεύοντας στον περιορισμό 
της διασποράς του ιού (θερ-
μομετρήσεις, rapid test κ.α.).  

Σημειώνεται ότι το περίπτε-
ρο του Ε.Ε.Σ. επισκέφθηκαν, 
μεταξύ άλλων, η Υπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
κα Νίκη Κεραμέως, ο Υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβα-
νός,ο αρχηγός της Αξιωματι-
κής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης 
Τσίπρας,ο Γενικός Γραμματέας 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
καταπολέμησης της Φτώχειας 
κ. Γιώργος Σταμάτης και ο Επι-
θεωρητής Βορείου Ελλάδος 
της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Σκούμας.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος 
συνεχάρη τον Ε.Ε.Σ. για τη σπουδαία 
προσφορά του στην Ελληνική κοινωνία
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Εκπρόσωποι του Γερμανικού 
και του Αυστριακού Ερυθρού 
Σταυρού, συνοδευόμενοι 
από εθελοντές Σαμαρείτες του 
Τμήματος Αθήνας, μετέβησαν 
στη Μυτιλήνη, προκειμένου να 
ενημερωθούν από τους αρμό-
διους φορείς για τις τελευταίες 
εξελίξεις στο προσφυγικό-με-
ταναστευτικό ζήτημα αλλά και 
να επιθεωρήσουν την εξέλι-

ξη των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούν στο Κέντρο 
Φιλοξενίας του Καρά Τεπέ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψης πραγματοποίησαν συνά-
ντηση με τον Δήμαρχο Λέσβου 
κ. Στρατή Κυτέλη, όπου τέθη-
καν επί τάπητος νέες συνερ-
γασίες που στοχεύουν στην 
εξασφάλιση των καλύτερων 

δυνατών συνθηκών διαβίω-
σης στο ΚΥΤ Λέσβου. Παράλ-
ληλα, ο κ. Κυτέλης εξήρε το 
έργο του Ε.Ε.Σ, καθώς με τη 
σταθερή και συνεχής παρου-
σία των κλιμακίων του στη 
Λέσβο έχει διαδραματίσει κα-
θοριστικό ρόλο στη διαχείριση 
της παρούσας μεταναστευ-
τικής-προσφυγικής κρίσης.

Ε π ί σ κ ε ψ η  κ λ ι μ α κ ί ω ν  τ ο υ  Γ ε ρ μ α ν ι κ ο ύ  κ α ι  τ ο υ 
Α υ σ τ ρ ι α κ ο ύ  Ε ρ υ θ ρ ο ύ  Σ τ α υ ρ ο ύ  σ τ η  Μ υ τ ι λ ή ν η
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώ-
στες του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, συνέδραμαν καθο-
ριστικά στην διενέργεια rapid-
test στο Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης μεταναστών/
προσφύγων της Μυτιλήνης, 
το διάστημα 23-25 Ιουλίου. Οι 
Εθελοντές ενημέρωσαν τους 

ωφελούμενους, για την ανα-
γκαιότητα των test Covid-19 
πηγαίνοντας από σκηνή σε 
σκηνή και τους παρακίνησαν 
να προσέλθουν  για δειγμα-
τοληψία στο κλιμάκιο του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού 
που βρίσκεται καθημερινά 
σε κεντρικό σημείο του ΚΥΤ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ε.Ε.Σ υλο-
ποιεί ένα  πρόγραμμα  της  Ευρω-
παϊκής Επιτροπής (DG Sante), 
σε συνεργασία με τον ΔΟΕΣ, 
χρηματοδοτούμενο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο 
διενεργεί επί καθημερινής βά-
σης rapidtest σε ευάλωτους 
πληθυσμούς ανά την Ελλάδα.
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Υγειονομική κάλυψη σε όλα 
τα μήκη και τα πλάτη της δια-
δρομής του θρυλικού Ράλλυ 
Ακρόπολις, σε κοινό και οδη-
γούς, πραγματοποίησαν οι 
Εθελοντές, Σαμαρείτες-Διασώ-
στες, με την συμβολή της Μο-
νάδας Έρευνας και Διάσωσης 
(ΜΕΔ) του Ε.Ε.Σ, κερδίζοντας 
τα εύσημα του Πρωθυπουρ-
γού της Ελλάδος, κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της τελε-
τής έναρξης ο Προέδρος του 
Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός 
είχε συζήτηση με τον Πρόε-
δρο της Διεθνούς Ομοσπονδί-
ας Αυτοκινήτου (FIA), Mr. Jean 
Todt, ο οποίος τον ευχαρίστη-
σε για τη μαζική συμμετοχή των 
εθελοντών του Ε.Ε.Σ., προκει-
μένου να διασφαλίσουν την 
ομαλή διεξαγωγή του ιστορι-
κού «Ράλλυ των Θεών».

Τεράστια η 
συμβολή του 

Ε.Ε.Σ. στο Ράλλυ 
Ακρόπολις
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο, 3 Ιουλί-
ου 2021, η τελετή βράβευσης 
των μαθητών που διακρίθηκαν 
στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής 
που διοργάνωσε ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, για 
μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
με θέμα «Μαθητές και Από-
σταση» στον καιρό της πανδη-
μίας. 

Εξέχοντες πολιτειακοί και πο-
λιτικοί παράγοντες παρευ-
ρέθηκαν στην εκδήλωση και 
χαιρέτησαν με ιδιαίτερα θερμά 
λόγια την πρωτοβουλία του 
Ε.Ε.Σ, να διοργανώσει έναν 
τόσο μεγάλο μαθητικό διαγω-
νισμό εν καιρώ κορωνοϊού, 
καθώς και την προσπάθεια των 
200 και πλέον μαθητών που 
συμμετείχαν, χρωματίζοντας 
με τα πινέλα τους τη μουντή 
καθημερινότητα που διαμόρ-
φωσε η πανδημία.

Μεγάλη εκδήλωση για τη 

βράβευση των μαθητών που 

διακρίθηκαν σε διαγωνισμό 

ζωγραφικής του Ε.Ε.Σ.
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Καθοριστική η συμβολή των εθελοντών του Ε.Ε.Σ. σε 
σοβαρό τραυματισμό παιδιού στην Πάτρα     

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Οι Εθελοντές Σαμαρείτες-Δι-
ασώστες του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, οι οποίοι κά-
λυπταν υγειονομικά το 13ο 
P.I.C.K. Πάτρας το διήμερο 18-
19 Σεπτεμβρίου, επενέβησαν 
άμεσα και αποτελεσματικά σε 
σοβαρό τραυματισμό παιδιού, 

κατόπιν σφοδρής σύγκρουσης 
με καρτ που παρεκτράπη της 
πορείας του και προσέκρουσε 
στο σημείο που βρίσκονταν ο 
άτυχος 6χρονος. Η άμεση ακι-
νητοποίηση του σε κατάλληλο 
φορείο και η παροχή των απα-
ραίτητων πρώτων βοηθειών, 

καθώς και η χορήγηση οξυγό-
νου, από τους εθελοντές του 
Ε.Ε.Σ που έσπευσαν αμέσως 
στο σημείο, ήταν καθοριστικής 
σημασίας για την εξέλιξη της 
υγείας του μικρού παιδιού.  
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Σύμφωνο Συνεργασίας μετα-
ξύ του Ε.Ε.Σ. και του Οργανι-
σμού «Το Χαμόγελο του Παι-
διού», υπέγραψαν την Πέμπτη 
29 Ιουλίου 2021, ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος 
Αυγερινός και ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. του Οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
κ. Κώστας Γιαννόπουλος. Με 
την υπογραφή του Συμφώνου 
οι δύο πλευρές ξεκινούν κοι-
νή προσπάθεια με σκοπό την 
ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπι-
στων μηχανισμών πρόληψης 

Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

και άμεσης επέμβασης σε πε-
ριπτώσεις παιδιών σε κίνδυ-
νο και την ενίσχυση των δια-
δικασιών ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης της κοινής 
γνώμης για θέματα έκτακτης 
ανάγκης και εξαφανίσεων.

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Με την Πρόεδρο της αστικής 
μη κερδοσκοπικής εταιρείας, 
Ομάδα Αιγαίου, κα Ντενίζ Τσι-
μή συναντήθηκε την Τετάρτη 
2 Σεπτεμβρίου 2021, ο Προέ-
δρος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγε-

ρινός. Η συνάντηση πραγματο-
ποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα 
και αποφασίστηκε η σύναψη 
συνεργασίας, με στόχο την ενί-
σχυση των πληθυσμών που 
διαβιούν στα ακριτικά νησιά 
της Ελλάδος. Στο πλαίσιο της 

επικείμενης συνεργασίας, ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 
θα αναλάβει την εκμάθηση Α’ 
Βοηθειών στους κατοίκους των 
νησιών και πιθανώς πρωτο-
βάθμια νοσηλευτική κάλυψη.

Ο Ε.Ε.Σ. ενισχύει το έργο της Ομάδας 
Αιγαίου στα ακριτικά νησιά 
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Δυναμική παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
στο φετινό Super Cup   

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, ανταποκρινόμενος άμεσα 
στο αίτημα του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, έδω-
σε δυναμικά το «παρών» στη 
διήμερη γιορτή του Ελληνικού 
Μπάσκετ (2ο ΗNC Coin Super 
Cup) που διεξήχθη στην Πάτρα 
(25-26 Σεπτεμβρίου) και συν-
δυάστηκε με τη μαζική επιστρο-
φή των φιλάθλων στα γήπεδα. 
Ο ρόλος του Ε.Ε.Σ στο φετινό 

Super Cup ήταν διττός. Αφενός 
παρείχε υγειονομική κάλυψη 
στο κοινό που παρακολού-
θησε τις τέσσερις κορυφαίες 
αναμετρήσεις, αφετέρου ει-
δικά εκπαιδευμένα κλιμάκια 
Εθελοντών Σαμαρειτών-Δια-
σωστών του Ε.Ε.Σ. πραγμα-
τοποίησαν επίδειξη Πρώτων 
Βοηθειών στην ανάπαυλα των 
αναμετρήσεων, στοχεύοντας 

στην ενημέρωση του κόσμου 
για τη σπουδαιότητα των Πρώ-
των Βοηθειών σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης αλλά και 
στην καθημερινότητα. Παράλ-
ληλα, πραγματοποίησαν σε-
μινάρια Πρώτων Βοηθειών 
σε μικρούς αθλητές, ηλικίας 
από 6 έως 15 ετών, των ακα-
δημιών της ΚΑΕ Προμηθέας. 
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

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

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, αμέσως μετά την εκδή-
λωση της ισχυρής σεισμικής 
δόνησης των 5,8 Ρίχτερ που 
έπληξε την Κρήτη τη Δευτέ-
ρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και 
προκάλεσε σοβαρές ζημίες 
σε περισσότερες από 1.000 
κατοικίες, απέστειλε άμεσα 
κλιμάκια Εθελοντών Σαμα-
ρειτών-Διασωστών από τα Πε-
ριφερειακά Τμήματα του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού 
σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, 
Χανιά, Κίσσαμο, Ηράκλειο και 
Μοίρες για προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους όπου υπήρ-
χε ανάγκη και να βοηθήσουν 
στο στήσιμο των σκηνών για 
τους σεισμόπληκτους. Πα-
ράλληλα, απεστάλη μεγάλη 
ποσότητα ανθρωπιστικής βοή-
θειας από την Αθήνα (κουβέρ-
τες, σκηνές, τρόφιμα μακράς 
διάρκειας κ.α.) για να συν-
δράμει τους κατοίκους που 
τα σπίτια τους έχουν υποστεί 
μερική ή ολική καταστροφή.

Μάλιστα, ο Προέδρος του 
Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερι-
νός, επισκέφθηκε την επόμενη 

μέρα τις σεισμόπληκτες περι-
οχές της Κρήτης, προκειμένου 
να ενημερωθεί πλήρως από 
τους τοπικούς φορείς για το μέ-
γεθος της καταστροφής και να 
συντονίσει τις δράσεις των εθε-
λοντών για την ανακούφιση των 
πληγέντων. Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης του είχε την ευ-
καιρία να συνομιλήσει με τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος 
τον συνεχάρη για την άμεση και 
καίρια συμβολή των εθελοντών 
στις σεισμόπληκτες περιοχές.



Επικοινώνησε μαζί μας:

www.redcross.gr
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