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Η Ερυθροσταυρική ιστορία και καθη-
μερινότητα πλάθεται από τις αμέτρητες 
πράξεις θάρρους, πίστης και ανθρω-
πιάς. Η ανάπτυξη του Ε.Ε.Σ, αποτε-
λεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής 
εξέλιξης του ανθρώπου και η πα-
ρουσία του στην σύγχρονη εποχή εί-
ναι αυτονόητη. Με τη διασφάλιση της 
ενότητας, την αναμόρφωση λειτουργί-
ας και αποτελεσματικότητας των υπη-
ρεσιών του Οργανισμού, αναδείξαμε 
τον ουσιαστικό ρόλο που πρεσβεύει 
ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην 
αντιμετώπιση και επίλυση καίριων 
προβλημάτων της χώρας. Η υιοθέτηση 
καινοτομιών και προοδευτικών δράσε-
ων μας οδήγησε να είμαστε παρόντες 
και πρωτοπόροι την  χρονιά που πέ-
ρασε σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της 
Χώρας.

Η δυναμική και βαρυσήμαντη παρου-
σία του Ε.Ε.Σ, στους σεισμούς της 
Ελασσόνας και της Κρήτης, στις πλημ-
μύρες ανά την Ελλάδα, οι πολυσή-
μαντες ενέργειές μας στην κρίση και 
διαχείριση του μεταναστευτικού ζη-
τήματος,  με αδιάλειπτη παρουσία σε 
όλες τις Δομές φιλοξενίας Προσφύγων 
της Ελλάδας, αποδεικνύουν το μέγε-
θος του έργου μας. Ουδείς μπορεί να 
ξεχάσει την εμπλοκή μας και τον αξιο-
σημείωτο  ρόλο μας το καλοκαίρι στις 
πυρκαγιές, που είχαν εξαπλωθεί στην 
Εύβοια, στην Πελοπόννησο, στην Αττι-
κή και σε πολλά σημεία της χώρας, με 
τους εθελοντές μας σε διακριτή θέση 
στην αντιμετώπισή τους, παρέχοντας 
βοήθεια σε κάθε ανάγκη.

Ηγετική η παρουσία του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας, με πληθώρα δρά-
σεων και υποστήριξης σε ολόκληρη 
την Ελλάδα και κυρίως με την συμμε-
τοχή στην «Επιχείρηση ΕλευθερίαΕπιχείρηση Ελευθερία». 
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ, 
πραγματοποίησε περίπου 300.000 εμ-
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός                6
μπαίνει ξανά στη μάχη για την «Ελευθερία»

Χριστουγεννιάτικα δώρα σε 1.100 μαθητές των         10-11
πυρόπληκτων περιοχών της Ελλάδος

1.896 άστεγοι έχουν λάβει ανθρωπιστική                        15
βοήθεια από τον Ε.Ε.Σ.

Μ ν η μ ό ν ι ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ α ξ ύ                 7
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Ο Ε.Ε.Σ. τίμησε τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ για τη          16-17
συνεισφορά του στις πυρκαγιές του καλοκαιριού
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Ο Προέδρος του Ε.Ε.Σ. στα εγκαίνια του                           7
Εμβολιαστικού Κέντρου στη Γλυφάδα

βολιασμούς στο Εμβολιαστικό Κέντρο 
του Ελληνικού αλλά και σήμερα δη-
λώνει παρόν στο νέο Εμβολιαστικό Κέ-
ντρο στη Γλυφάδα, με τη συμμετοχή 
πενήντα (50) εξειδικευμένων Νοση-
λευτριών του Τομέα Υγείας ώστε να 
συμβάλλουν στην υγειονομική θωρά-
κιση του πληθυσμού.

Η συνεπής προσήλωση στις εμβλη-
ματικές αρχές του Ανθρωπισμού και 
της Αλληλεγγύης, η στοχευμένη αντι-
μετώπιση πολύμορφων προβλημάτων 
της εποχής και η συστηματική και συ-
γκροτημένη ενημέρωση των πολιτών, 
προσδίδει τον πλέον διακεκριμένο 
ρόλο του πρωταγωνιστή στον Ελληνι-
κό Ερυθρό Σταυρό, αναδεικνύοντας 
τον  ως θεμέλιο της ανθρώπινης κοι-
νωνίας.

Εύχομαι, ολόψυχα, το νέο έτος να 
στεφθεί με ευόδωση της Ερυθρο-
σταυρικής μας στρατηγικής. Να εί-
μαστε οι φάροι στο ταξίδι ζωής του 
Ε.Ε.Σ, να σηματοδοτούμε και να νοη-
ματοδοτούμε την ουσία ύπαρξης του 
Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού.

Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.

Dr. Αντώνιος Αυγερινός
Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.

Μήνυμα
Προέδρου Ε.Ε.Σ.

25.000 ευρώ προς ενίσχυση των                                        8-9
σεισμόπληκτων της Κρήτης

O Ε.Ε.Σ. στήριξε τις ευάλωτες κοινωνικές        14 
ομάδες την περίοδο των γιορτών 

Η χ η ρ ό μ ή ν υ μ α α ι σ ι ο δ ο ξ ί α ς             19
εν μ έ σ ω π α ν δ η μ ί α ς

Αποστολή 6.5 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας            24
στο ΚΥΤ της Κω για τους 375 πρόσφυγες

Τεράστια η συμβολή του Ε.Ε.Σ.                        22
στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού τίμησε τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ.   23
για τη σπουδαία προσφορά τους στο Ράλλυ Ακρόπολις

Στατιστικά στοιχεία Ε.Ε.Σ. 2021                4-5

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε την              20-21
Παγκόσμια Ημέρα Ζώων στηρίζοντας τα αδέσποτα 

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. στο πλευρό των 70               25
προσφύγων που διασώθηκαν ανοικτά της Κρήτης

Απονομή Επάθλων Αρετής «Κλειούς Μισιρλόγλου»      26
σε 13 αστυνομικούς της ομάδας «Δίας»

2 . 0 0 0  δ ε ν δ ρ ύ λ λ ι α ε λ ι ά ς σ τ ο υ ς          27
π υ ρ ό π λ η κ τ ο υ ς τ η ς Η λ ε ί α ς

Χριστουγεννιάτικη συλλογή τροφίμων       12-13
με τη στήριξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Μεγάλη εκδήλωση για τη 

βράβευση των μαθητών που 

διακρίθηκαν σε διαγωνισμό 

ζωγραφικής του Ε.Ε.Σ.

Ενημερωτικό Δελτίο  |  5 

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μπαίνει ξανά
στη μάχη για την «Ελευθερία»     

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταύ-
ρος, λειτουργώντας πάντο-
τε ως αρωγός της Ελληνικής 
Πολιτείας,  εντάχθηκε ξανά, 
δυναμικά, στο εμβολιαστικό 
πρόγραμμα «Ελευθερία», με 
τη συμμετοχή 50 εξειδικευ-
μένων νοσηλευτριών του Το-

μέα Υγείας. Οι νοσηλεύτρι-
ες του Ε.Ε.Σ,  από την Τρίτη 
14 Δεκεμβρίου 2021 και για 
όσο χρειαστεί, προσφέρουν 
τις πολύτιμες υπηρεσίες τους 
στο νέο Mega Εμβολιαστικό 
Κέντρο της Γλυφάδας αλλά 
και σε αυτό του Προμηθέα.  

Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός, από την 
αρχή της πανδημίας, συμμετέ-
χει ενεργά σε όλες τις δράσεις 
της Πολιτείας για την καταπολέ-
μηση του κορωνοϊού (εμβολι-
ασμοί, rapidtest, θερμομετρή-
σεις, ενημέρωση πολιτών κ.α.).

Ενημερωτικό Δελτίο  |  7

Στα εγκαίνια του νέου Εμβολι-
αστικού Κέντρου στη Γλυφάδα 
(14/12), παρευρέθηκε ο Προ-
έδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνι-
ος Αυγερινός, προκειμένου 
να συγχαρεί τις νοσηλεύτριες 
που ξεκίνησαν το δύσκολο 
και απαιτητικό έργο τους. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκε ο 
Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος 
Πλεύρης, ο Γενικός Γραμματέ-
ας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέ-
ους και ο Δήμαρχος Γλυφάδας 
κ. Γιώργος Παπανικολάου, κα-
θώς και πλήθος εκπροσώπων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Άπαντες εξήραν τη μεγάλη 
βοήθεια του Ε.Ε.Σ, εκδηλώνο-
ντας την ιδιαίτερη ικανοποίη-
ση τους για την παρουσία των 
άξιων και ικανών νοσηλευ-
τριών του Οργανισμού μας, 
οι οποίες αναλαμβάνουν εξ’ 
ολοκλήρου την εμβολιαστική 
δράση στο εν λόγω Κέντρο.   

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. 
Αντώνιος Αυγερινός, ανέφερε: 
«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός έχει τεράστια συνεισφορά 
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα 

Ο Προέδρος του Ε.Ε.Σ. στα εγκαίνια του 
Εμβολιαστικού Κέντρου στη Γλυφάδα

«Ελευθερία». Την περασμένη 
χρονιά, η Νοσηλευτική Υπη-
ρεσία του Ε.Ε.Σ. πραγματο-
ποίησε περίπου 300.000 εμ-
βολιασμούς στο Εμβολιαστικό 
Κέντρο του Ελληνικού, κερδί-
ζοντας την αναγνώριση και τα 
εύσημα των πολιτών. Σήμερα, 
ξεκινάει νέος κύκλος εμβολια-
σμών και ο Ε.Ε.Σ βρίσκεται ξανά 
στην πρώτη γραμμή της μάχης 
με τη φοβερή αυτή πανδημία, 
στηριζόμενος στο θαυμάσιο 
νοσηλευτικό του δυναμικό.»

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Μνημόνιο συνεργασίας υπέ-
γραψαν την Δευτέρα, 20 Δεκεμ-
βρίου 2021, στα Κεντρικά Γρα-
φεία του Ε.Ε.Σ, το Υπουργείο 
Υγείας και ο Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός, εδραιώνοντας 
την μεταξύ τους συνεργασία.

Το εν λόγω μνημόνιο συ-
νεργασίας αντικατοπτρίζει 
τις υφιστάμενες άριστες σχέ-
σεις μεταξύ του Υπουργεί-
ου Υγείας και του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και την 

επιθυμία για περαιτέρω ενδυ-
νάμωση των από κοινού δρα-
στηριοτήτων σε θέματα που 
άπτονται του τομέα της Υγείας. 
Ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανά-
σιος Πλεύρης ανέφερε: «Ήθε-
λα σήμερα να έρθω εδώ για την 
υπογραφή του μνημονίου, κα-
θώς πιστεύω ότι το Υπουργείο 
Υγείας οφείλει στον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό, διότι, διαχρο-
νικά, σε οποιαδήποτε δράση 
χρειαζόμασταν βοήθεια, ήσα-
σταν πάντοτε δίπλα μας. Ιδιαί-

τερα στο κομμάτι της αντιμετώ-
πισης της πανδημίας, πρέπει 
να γνωρίζουν οι συμπολίτες 
μας, ότι ένα μεγάλο τμήμα της 
εμβολιαστικής δράσης καλύ-
πτεται από τον Ελληνικό Ερυ-
θρό Σταυρό. Θεωρώ ότι μέσω 
του μνημονίου δείχνουμε ως 
Πολιτεία ότι ο Ε.Ε.Σ. είναι κομ-
μάτι των δράσεων και της αρω-
γής που θέλει να δώσει η Πο-
λιτεία στους συμπολίτες μας.»

Μ ν η μ ό ν ι ο  Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε τ α ξ ύ 
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ  Υ γ ε ί α ς  κ α ι  Ε . Ε . Σ .



8  |  NWSL- 9  |  NWSL-8  |  Ενημερωτικό Δελτίο

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

25.000 ευρώ προς ενίσχυση των 
σεισμόπληκτων της Κρήτης 

Την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρί-
ου 2021, πραγματοποιήθηκε 
μεγάλη δράση του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στην Κρή-
τη, παρουσία του Προέδρου, 
Dr. Αντώνιου Αυγερινού, με 
στόχο την ενίσχυση των σει-
σμόπληκτων οικογενειών της 
ευρύτερης περιοχής του Δή-
μου Μινώα Πεδιάδας. 

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος 
του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού μαζί με κλιμάκια εθε-
λοντών από τα Περιφερειακά 
Τμήματα του Ε.Ε.Σ. στην Κρή-

τη προσέφεραν στιγμές χαράς 
και αγάπης σε περίπου 400 
μαθητές των σεισμόπληκτων 
περιοχών, χαρίζοντας τους 
παιχνίδια και δώρα ενόψει των 
εορτών των Χριστουγέννων. 
Εν συνέχεια, σε μία σεμνή τε-
λετή, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. 
παρέδωσε χρηματική επιταγή 
αξίας 25.000 ευρώ στον Δή-
μαρχο Μινώα -Πεδιάδας, κ. 
Εμμανουήλ Φραγκάκη, χρήμα-
τα τα οποία συγκεντρώθηκαν 
από τις δωρεές του κόσμου 
και θα διατεθούν άμεσα για τις 
τεράστιες ανάγκες των πληγέ-

ντων. Στη δράση συμμετείχε 
και ο Υφυπουργός Αθλητι-
σμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, 
ο οποίος μίλησε με τα πλέον 
κολακευτικά λόγια για τους 
εθελοντές του Ε.Ε.Σ και το 
πολυδιάστατο ανθρωπιστικό 
έργο που επιτελούν. Ο Πρόε-
δρος, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, 
στην ομιλία του επισήμανε ότι 
ο Οργανισμός, πιστός στο αν-
θρωπιστικό του καθήκον, θα 
συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό 
την ενίσχυση των σεισμόπλη-
κτων, υλοποιώντας ποικίλης 
φύσεως κοινωφελείς δράσεις.

Ενημερωτικό Δελτίο  |  9

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων



10  |  Ενημερωτικό Δελτίο

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, κατόπιν πρωτοβουλίας 
του Προέδρου ΕΕΣ, Dr. Αντω-
νίου Αυγερινού, πρόσφερε 
στιγμές χαράς, αγάπης και αι-
σιοδοξίας την περίοδο των 
γιορτών σε περισσότερους 
από 1.100 μαθητές Νηπιαγω-
γείων & Δημοτικών των πυρό-
πληκτων περιοχών της Αττικής 
(Πολυδένδρι και Βίλια) αλλά 
και αυτών της Βόρειας Εύ-
βοιας (ΔήμοιΜαντουδίου, Λί-
μνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας 
– Αιδηψού).

Ειδικότερα, κλιμάκια του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
αποτελούμενα από κοινωνι-
κούς λειτουργούς και εθελο-
ντές, απασχόλησαν δημιουρ-
γικά τα παιδιά, παίζοντας μαζί 

τους διαδραστικά παιχνίδια και 
δημιουργώντας από κοινού 
όμορφες χριστουγεννιάτικες 
κάρτες, τις οποίες  και τοπο-
θετήσουν στο Δένδρο των Ευ-
χών. Σε όλους τους μαθητές 
προσφέρθηκαν παιχνίδια και 
χριστουγεννιάτικα δώρα από 
τον Ε.Ε.Σ. Στόχος της συγκε-
κριμένης δράσης είναι η ψυ-
χολογική ανάταση των παιδιών 
που βίωσαν τις καταστροφικές 
συνέπειες των πυρκαγιών του 
Αυγούστου και εντάσσεται στο 
πλαίσιο της πολύπλευρης στή-
ριξης του Ε.Ε.Σ. προς τις πυ-
ρόπληκτες οικογένειες της Ελ-
λάδος. Το κόστος της δράσης 
καλύφθηκε από το χρηματικό 
ποσό που έχει συγκεντρωθεί 
για την υποστήριξη των πυρό-
πληκτων.

Χριστουγεννιάτικα δώρα 
σε 1.100 μαθητές των 

πυρόπληκτων περιοχών 
της Ελλάδος

Ενημερωτικό Δελτίο  |  11

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός και ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ 
ένωσαν ξανά τις δυνάμεις 
τους και απηύθυναν από 
κοινού κάλεσμα στον κό-
σμο για συλλογή τροφίμων 
προς ενίσχυση των αδύνα-
μων συνανθρώπων μας, την 
περίοδο των Χριστουγεννιά-
τικων εορτών.

Η ανταπόκριση του κόσμου, 
ήταν κάτι περισσότερο από 
συγκινητική, συγκεντρώνο-
ντας μεγάλη ποσότητα τρο-

Χριστουγεννιάτικη συλλογή 
τροφίμων με τη στήριξη 
του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

φίμων στη κεντρική αποθή-
κη του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα 
αλλά και στα Περιφερειακά 
Τμήματα του Ε.Ε.Σ. σε όλη 
την Ελλάδα.  Τα τρόφιμα 
εν συνεχεία διατέθηκαν σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες, μοναχικούς πολίτες, 
ηλικιωμένους και αστέ-
γους που διαχρονικά υπο-
στηρίζει ο Ε.Ε.Σ, προσφέ-
ροντας τους στιγμές χαράς 
και αγάπης την περίοδο 
των εορτών των Χριστου-
γέννων.

Ενημερωτικό Δελτίο  |  13

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

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός μοίρασε «γεύματα αγά-
πης» σε 500 άστεγους στην 
Αθήνα την παραμονή της Πρω-
τοχρονιάς, στο πλαίσιο της συ-
νεχούς στήριξης που παρέχει 
στους ανθρώπους που ζουν 
στους δρόμους της Αθήνας. 
Ειδικότερα, κινητές μονάδες 
κοινωνικών λειτουργών και 
εθελοντών, διένειμαν ζεστά 
γεύματα, υλικό άμεσης κοινω-
νικής βοήθειας, είδη προσωπι-
κής υγιεινής, είδη προστασί-
ας από τις καιρικές συνθήκες, 
μέσα προστασίας από τον 
Covid-19 και ρούχα. Παράλ-
ληλα, παρασχέθηκαν Πρώτες 
Βοήθειες και Πρώτες Βοήθει-
ες Ψυχικής Υγείας, καθώς και 
πληροφορίες για την προσωρι-
νή διαμονή που προσφέρει η 

Αυτοδιοίκηση.

Ο Ε.Ε.Σ. στηρίζει τις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες

Στιγμές χαράς, ελπίδας και 
αισιοδοξίας πρόσφεραν ο Ελ-
ληνικός Ερυθρός Σταυρός και 
ο Όμιλος ΑΝΤ1 σε 90 παιδιά 
που φιλοξενήθηκαν στο Χα-
τζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής 
Προστασίας Πειραιά. Συγκε-
κριμένα, μέλη του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού και εκπρό-
σωποι του ΑΝΤΕΝΝΑ, το πρωί 
της Παρασκευής (παραμονή 
Πρωτοχρονιάς), επισκέφτηκαν 
το ιστορικό Ίδρυμα Πειραιά, 
προκειμένου να χαρίσουν 
αγάπη, χαμόγελα, δώρα και 
παιχνίδια σε παιδιά που έχουν 
πέσει θύματα εγκατάλειψης.

O Ε.Ε.Σ. στήριξε τις 
ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες την περίοδο 
των γιορτών 
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, πιστός στο ανθρωπιστικό 
του καθήκον, βρίσκεται συνε-
χώς στο πλευρό των άστεγων 
συνανθρώπων μας, υλοποιώ-
ντας συνεχείς δράσεις ενερ-
γητικής προσέγγισης αστέγων 
(streetwork) σε Αθήνα, Πει-
ραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Συγκεκριμένα, τα κλιμάκια 
του Ε.Ε.Σ, στελεχωμένα από 
κοινωνικούς λειτουργούς, νο-
σηλευτές και εθελοντές Σαμα-
ρείτες-Διασώστες, διανέμουν 
στους άστεγους δέματα με 
ανθρωπιστικό υλικό (είδη ατο-
μικής υγιεινής και φροντίδας 
- προσαρμοσμένα στις ανά-
γκες αντιμετώπισης της παν-
δημίας, ξηρά τροφή, είδη ιμα-
τισμού όπως γάντια, κασκόλ, 
σκούφοι, αδιάβροχα πόντζο, 
εσώρουχα, ισοθερμικές φανέ-
λες, φόρμες-φούτερ κ.α.), στο 

πλαίσιο του ετήσιου προγράμ-
ματος στήριξης αστέγων συ-
νανθρώπων μας που πραγμα-
τοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός από κοινού με την 
Procter & Gamble. Παράλλη-
λα, τους προσφέρονται Πρώ-
τες Βοήθειες, ζεστά ροφήμα-
τα και ενημέρωση σχετικά με 
τους θερμαινόμενους χώρους 
που λειτουργούν σε κάθε πε-
ριοχή. 

Σημειώνεται ότι την τελευταία 
χρονιά έχουν ωφεληθεί 1.896 
άστεγοι και έχουν διανεμηθεί 
2.500 πακέτα με ανθρωπιστι-
κό υλικό. Επίσης, κατά τη δι-
άρκεια του χειμώνα και έως τα 
τέλη Απριλίου του 2022 προ-
γραμματίζονται 35 επιπλέον 
αντίστοιχες δράσεις και υπο-
λογίζεται ότι θα εξυπηρετη-
θούν περίπου 3.500 ευάλωτοι 
συνάνθρωποί μας.

1.896 άστεγοι έχουν 
λάβει ανθρωπιστική 

βοήθεια από τον 
Ε.Ε.Σ.
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Σε μία λαμπρή τελετή, στο πε-
ριστύλιο του Ζαππείου Μεγά-
ρου, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 
2021, ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, τίμησε τον όμιλο 
ANTENNA και τους εκατοντά-
δες εθελοντές του E.E.Σ. για 
την ανεκτίμητη προσφορά τους 
στην αντιμετώπιση της μεγά-
λης ανθρωπιστικής κρίσης που 
προκάλεσαν οι καταστροφικές 
πυρκαγιές του καλοκαιριού.  

Πλήθος κόσμου, μεταξύ των 
οποίων Πολιτικοί, επιχειρημα-
τίες, δημοσιογράφοι και πα-
ράγοντες της κοινωνικής ζωής 
του τόπου βρέθηκαν στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο, όπου ο Πρόε-
δρος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγε-
ρινός, απένειμε την ανώτερη 

τιμητική διάκριση του Ε.Ε.Σ, 
τον Χρυσό Σταυρό μετά χρυ-
σού κλάδου Δάφνης, στον 
Προέδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝ-
ΝΑ, κ. Θοδωρή Κυριακού, για 
την πολύτιμη προσφορά του 
στο τεράστιο έργο του Ε.Ε.Σ. 
στα πύρινα μέτωπα αλλά και 
στις δράσεις ενίσχυσης και 
αποκατάστασης των πυρό-
πληκτων όλης της χώρας. Μια 
εξαίρετη συνεργασία που 
οδήγησε στη συγκέντρωση 
περίπου 3 εκ. ευρώ στον λο-
γαριασμό του Ε.Ε.Σ, τα οποία 
έχουν ήδη ξεκινήσει να διατί-
θενται στους πυρόπληκτους.  

Παράλληλα, ο Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός επιβράβευσε 
τους εθελοντές του για την 
θαυμαστή και αξιέπαινη αυτο-

θυσία τους και για την καθορι-
στική συμβολή τους όχι μόνο 
στην κατάσβεση των πυρκα-
γιών, αλλά και στην διαχείριση 
της πανδημίας του κορωνοϊού, 
καθώς και άλλων φυσικών κα-
ταστροφών. Την μεγάλη εκ-
δήλωση του Ε.Ε.Σ. παρου-
σίασε η δημοσιογράφος και 
παρουσιάστρια του ΑΝΤΕΝ-
ΝΑ, κα Μαρία Σαράφογλου.  
Σημειώνεται ότι συγχαρητήρια 
επιστολή απέστειλε ο Πρω-
θυπουργός της Ελλάδος, κ. 
Κυριάκος  Μητσοτάκης, στην 
οποία εξήρε τη συντονισμέ-
νη προσπάθεια του Ε.Ε.Σ. και 
του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για 
την ανακούφιση των πυρό-
πληκτων συνανθρώπων μας.  

Ο Ε.Ε.Σ. τίμησε τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ για τη 
συνεισφορά του στις πυρκαγιές του καλοκαιριού
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Ο  Ε . Ε . Σ .  γ ι ό ρ τ α σ ε  τ η ν
Π α γ κ ό σ μ ι α  Η μ έ ρ α  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  μ ε  μ ε γ ά λ η  δ ρ ά σ η

γ ι α  π α ι δ ι ά  σ τ ο  κ έ ν τ ρ ο  τ η ς  Α θ ή ν α ς 

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, ο μεγαλύτερος και αρ-
χαιότερος ανθρωπιστικός και 
εθελοντικός οργανισμός στην 
Ελλάδα, τίμησε την Παγκόσμια 
Ημέρα Εθελοντισμού (5/12), 
διοργανώνοντας μεγάλη εκδή-
λωση για παιδιά και εφήβους 
στο κέντρο της Αθήνας. 

Συγκεκριμένα, το Σάββατο, 4 
Δεκεμβρίου 2021, στην Πλα-

τεία Καπνικαρέας, εθελοντές 
και προσωπικό του Τομέα Νε-
ότητας και Κοινωνικής Πρό-
νοιας του Ε.Ε.Σ. πραγματο-
ποίησαν δράση για παιδιά και 
εφήβους, στοχεύοντας μέσα 
από δραστηριότητες και δια-
δραστικά παιχνίδια στη διά-
δοση του Ερυθροσταυρικού 
πνεύματος και της υπέρτατης 
αξίας του εθελοντισμού στους 
νέους.  Παράλληλα, τα παι-

διά συμμετείχαν σε βιωματική 
δράση με αφορμή τις 7 Θεμε-
λιώδεις Αρχές του Κινήματος, 
γνωρίζοντας μέσα από πολυ-
άριθμες δραστηριότητες τη μα-
κρά ιστορία του μεγαλύτερου 
Ανθρωπιστικού Οργανισμού 
παγκοσμίως. Στο τέλος της 
δράση διανεμήθηκαν αναμνη-
στικά δώρα στους συμμετέχο-
ντες.
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Η χ η ρ ό  μ ή ν υ μ α  α ι σ ι ο δ ο ξ ί α ς  ε ν 
μ έ σ ω  π α ν δ η μ ί α ς

Ο Ε.Ε.Σ, σε συνεργασία με τη 
Διεθνή Ομοσπονδία Συλλό-
γων Ερυθρού Σταυρού και 
Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ), 
δημιούργησε βίντεο για να τι-
μήσει την Παγκόσμια Ημέρα 
Εθελοντισμού. Οι εθελοντές 
χειροκροτούν δυνατά, με στό-
χο το χειροκρότημά τους να 
ακουστεί σε κάθε γωνιά του 

κόσμου, σε ένδειξη ευγνω-
μοσύνης και συμπαράστασης 
προς τους εκατομμύρια εθε-
λοντές που αγωνίζονται κα-
θημερινά σε ένα πολύπλευρο 
ανθρωπιστικό έργο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συ-
γκεκριμένη προσπάθεια, απέ-
σπασε τα πλέον κολακευτικά 

σχόλια τόσο εντός όσο και 
εκτός συνόρων. Μάλιστα, το 
βίντεο του Ε.Ε.Σ. συγκέντρωσε 
χιλιάδες προβολές στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ενώ 
προβλήθηκε και σε πολλά τη-
λεοπτικά κανάλια πανελλαδι-
κής εμβέλειας.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Ζώων (4/10), 
πραγματοποίησε δράσεις 
για την ενίσχυση των τετρά-
ποδων φίλων μας που δι-
αβιούν στο δρόμο ή έχουν 
πέσει θύματα εγκατάλειψης.

Συγκεκριμένα:

• Την Κυριακή 3 Οκτω-
βρίου, παραμονή της παγκό-
σμιας Ημέρας των Ζώων, ο 
Ε.Ε.Σ μετέφερε με κλιμάκιο 
εθελοντών, μεγάλη ποσό-
τητα ζωοτροφών για να ενι-
σχύσει τα ζώα που φιλο-
ξενούνται στον Φιλοζωικό 
σύλλογο Νέας Φιλαδέλφει-

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα 
Ζώων στηρίζοντας τα αδέσποτα

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

ας, ενώ οι εθελοντές συμ-
μετείχαν ενεργά και στο 
bazaar που στήθηκε προς 
ενίσχυση του έργου του.
 
• Την Δευτέρα 4 Οκτω-
βρίου 2021, ο Ε.Ε.Σ απέ-
στειλε μεγάλη ποσότητα 
ζωοτροφής στο καταφύγιο 
ζώων του Δήμου Αθηναί-
ων, προκειμένου να σταθεί 
αρωγός στο ιδιαίτερα δύ-
σκολο και απαιτητικό έργο 
των ανθρώπων του κατα-
φυγίου. Στο σημείο βρέθη-
καν εθελοντές του Ε.Ε.Σ. 
που έβγαλαν τα σκυλιά 
βόλτα, προσφέροντας τους 
στιγμές χαράς και κοινωνι-
κοποίησης.
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Τεράστια η συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας     

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός έδωσε δυναμικά το παρών 
στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώ-
νιο Αθήνας, παρέχοντας υγει-
ονομική κάλυψη σε όλο το μή-
κος της ιστορικής διαδρομής.  

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 
130 εθελοντές από τα Περι-
φερειακά Τμήματα Αθήνας, 
Πειραιά, Πάτρας και Τρίπο-
λης του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, παρέχοντας Πρώ-
τες Βοήθειες σε εκατοντάδες 
δρομείς που αντιμετώπισαν 

προβλήματα κατά τη διάρκεια 
των αγώνων. Επίσης, η ομάδα 
Τηλεπικοινωνίων, βρισκόμε-
νη στο κέντρο επιχειρήσεων 
Μαραθωνίου στη Γαδά, ενη-
μέρωνε συνεχώς τους εθελο-
ντές, Σαμαρείτες - Διασώστες 
για νέα περιστατικά που προ-
έκυπταν σε διάφορα σημεία 
της διαδρομής. Ταυτόχρονα, 
επαγγελματίες νοσηλεύτρι-
ες του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού στελέχωσαν τα ια-
τρεία του ΕΚΑΒ, αντιμετωπί-
ζοντας επιτυχώς προβλήματα 

που παρουσιάστηκαν στους 
αθλητές του Μαραθωνίου. 

Τους Εθελοντές του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού επισκέφθη-
καν στο Καλλιμάρμαρο Στά-
διο, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. 
Αντώνιος Αυγερινός και ο Γε-
νικός Γραμματέας, κ. Γεώργιος 
Σκούμας, συγχαίροντας τους 
για την εξαιρετική παρουσία 
τους σε ένα ακόμα κορυφαίο 
αθλητικό γεγονός της χώρας.
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Η καρώ σημαία του ιστορι-
κού Ράλλυ Ακρόπολις έπεσε 
την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 
2021, στο ΟΑΚΑ, σε μία λα-
μπρή εκδήλωση προς τιμήν 
των εθελοντών, ιδιαιτέρως 
του Ε.Ε.Σ, οι οποίοι συνέβα-
λαν καθοριστικά στην άκρως 
επιτυχημένη διεξαγωγή του 
φημισμένου Ράλλυ των Θεών.

Θερμές ευχαριστίες προς 

στους Εθελοντές, Σαμαρείτες 
- Διασώστες του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού έδωσε 
τόσο ο Υφυπουργός Αθλητι-
σμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης 
όσο και όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς της μεγάλης γιορτής του 
μηχανοκίνητου αθλητισμού, 
συγχαίροντας τους για την 
ετοιμότητα και την οργάνωση 
που επέδειξαν σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της διαδρομής.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού τίμησε τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ. 

για τη σπουδαία προσφορά τους στο Ράλλυ Ακρόπολις

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η 
ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του 
Ράλλυ Ακρόπολις, προσέφερε 
στον Προέδρο του Ε.Ε.Σ. επι-
ταγή αξίας 5.000 ευρώ σε καύ-
σιμα για τα οχήματα του Ε.Ε.Σ, 
ενισχύοντας σημαντικά το πο-
λυποίκιλο και πολυδιάστατο 
έργο των εθελοντών του, απα-
νταχού της Ελλάδος, προς όφε-
λος της Ελληνικής κοινωνίας.

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Άμεση και αποτελεσματι-
κή ήταν η κινητοποίηση των 
εθελοντών του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, προκει-
μένου να παράσχουν πα-
ντός είδους ανθρωπιστική 
βοήθεια στους 70 πρόσφυ-
γες/μετανάστες, οι οποίοι 
διασώθηκαν την Κυριακή 
(21/11), από ναυάγιο ιστιο-
φόρου ανοικτά της Κρήτης.  

Συγκεκριμένα, οι εθελοντές 
του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού από τα Περιφερει-
ακά Τμήματα Χανίων και Κισ-

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. 
στο πλευρό των 70 

προσφύγων/μεταναστών 
που διασώθηκαν ανοικτά 

της Κρήτης

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

σάμου συνέδραμαν στην 
ετοιμασία του χώρου που 
φιλοξενούνται προσωρι-
νά οι πρόσφυγες/μετανά-
στες. Ταυτόχρονα, παρεί-
χαν είδη πρώτης ανάγκης 
αλλά και πρώτες βοήθειες 
μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες. Σημειώνεται ότι οι 
πρόσφυγες/μετανάστες, 
στη προσπάθειά τους να 
εγκαταλείψουν το ιστιοφό-
ρο, έφεραν τραύματα και 
έχρηζαν άμεσης υγειονο-
μικής περίθαλψης.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός απέστειλε μεγάλη πο-
σότητα ανθρωπιστικής βοή-
θειας στο ΚΥΤ της Κω (3/11), 
προκειμένου να ενισχύσει 
τους 375 πρόσφυγες που 
εντοπίστηκαν σε ακυβέρνη-
το πλοίο που έπλεε ανοικτά 
της Κρήτης. 

Συγκεκριμένα, κατόπιν επι-
κοινωνίας του Προέδρου 
του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυ-

Αποστολή 6.5 τόνων 

ανθρωπιστικής βοήθειας 

στο ΚΥΤ της Κω για 

τους 375 πρόσφυγες 

γερινού με την Διοίκηση 
του ΚΥΤ της Κω και ενη-
μέρωσής του για τις ακρι-
βείς ανάγκες των προσφύ-
γων, απεστάλη φορτηγό 
του Ε.Ε.Σ. με 6.5 τόνους 
ανθρωπιστικής βοήθειας 
(3/11), μεταξύ των οποίων 
είδη ένδυσης και υπόδη-
σης, καθώς και ποσότητα 
υγειονομικού υλικού, με 
σκοπό να διατεθούν άμε-
σα στους ωφελούμενους.
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Απονομή Επάθλων Αρετής «Κλειούς Μισιρλόγλου» 

σε 13 αστυνομικούς της ομάδας «Δίας»    

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Σε μία σεμνή τελετή,  το πρωί 
της Παρασκευής, 17 Δεκεμβρί-
ου 2021, στο ElectraPalaceστη 
Θεσσαλονίκη, απονεμήθηκαν 
από τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό τα Έπαθλα Αρετής 
«Κλειούς Μισιρλόγλου» για το 
2020, παρουσία του Προέδρου 
του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγε-
ρινού και του Γενικού Γραμ-
ματέα, κ. Γεώργιου Σκούμα.

Φέτος, τιμήθηκαν 13 αστυνομι-
κοί της ομάδας «Δίας» Θεσσα-
λονίκης, οι οποίοι με την έγκαι-
ρη παρέμβασή τους έσωσαν 
ένα μικρό κοριτσάκι, θύμα τρο-
χαίου, συνδράμοντας καθορι-
στικά στην άμεση μεταφορά 
του στο νοσοκομείο. Την εκδή-
λωση του Ε.Ε.Σ. χαιρέτησε ο Π. 

Υπουργός Μακεδονίας Θρά-
κης κ. Θεόδωρος Καράογλου, 
ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονί-
κης κ. Δημήτρης Κούβελας, ο  
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πο-
λιτικής, κ. Χάρης Αηδονόπου-
λος, ο Γενικός Επιθεωρητής 
Ελληνικής Αστυνομίας Β. Ελ-
λάδος κ. Κωνσταντίνος Σκού-
μας και η Αντιπεριφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας και 
Θράκης, κα Βούλα Πατουλί-
δου. Άπαντες αναφέρθηκαν με 
τα πλέον κολακευτικά λόγια 
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυ-
ρό και τα όσα πρεσβεύει αλλά 
και στην ιδιαίτερη σημασία και 
ηθική αξία των Επάθλων Αρε-
τής «Κλειούς Μισιρλόγλου».

Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. 

Αντώνιος Αυγερινός, στην ομι-
λία του ανέφερε, μεταξύ άλ-
λων, ότι:«Πρόκειται για μία εκ-
δήλωση ιδιαίτερης σημασίας 
για τον Ε.Ε.Σ. Φέτος, θέλαμε, 
σαν ελάχιστο δείγμα αγάπης, 
αλληλεγγύης και ευχαριστι-
ών προς αυτούς τους υπέρο-
χους ανθρώπους της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, οι οποίοι 
επέδειξαν υψηλή πίστη σε κά-
ποια σπάνια διαχρονικά ιδανι-
κά μέσω αυτής της υπέροχης 
αλτρουιστικής πράξης, να την 
προβάλουμε και να την επιβρα-
βεύσουμε, ως παράδειγμα. Η 
Ελληνική κοινωνία έχει ανά-
γκη από τέτοια παραδείγματα. 
Η κοινωνική αλληλεγγύη και 
κοινωνική συνοχή παραμένει ο 
πρώτος στόχος και σκοπός μας.»
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Την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 
2021, ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, παρουσία του Προ-
έδρου Dr. Αντώνιου Αυγε-
ρινού, παρέδωσε 2.000 δεν-
δρύλλια κορωνέικης ελιάς 
στον Δήμαρχο Πύργου Ηλεί-
ας κ. Παναγιώτη Αντωνα-
κόπουλο, προσφέροντας 
σημαντική ενίσχυση σε οικο-
γένειες παραγωγών της ευ-
ρύτερης περιοχής που επλή-
γησαν από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές του Αυγούστου. 

Στη παράδοση των δενδρυλ-
λίων ελιάς παρέστη πλήθος 
εθελοντών του Ε.Ε.Σ από τα 
Περιφερειακά Τμήματα Πά-

τρας, Πύργου και Αμαλιάδας, 
καθώς και μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πύργου. Εν συ-
νεχεία, ο Δήμαρχος Πύργου κ. 
Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, 
στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, 
προσέφερε ξεχωριστή τιμητική 
διάκρισηστον Πρόεδρο του 
Ε.Ε.Σ, τονίζοντας ότι «η πρω-
τοβουλία σας αυτή δείχνει το 
κοινωνικό σας έργο προς τους 
συνανθρώπους μας που βιώ-
νουν μια ζοφερή οικονομική 
κατάσταση και έχουν ανάγκη 
βοήθειας, προκειμένου να 
μπορέσουν να επιβιώσουν».

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώ-

νιος Αυγερινός, αφού ευχαρί-
στησε θερμά τον Δήμαρχο για 
την ευγενική του αυτή χειρο-
νομία, στην ομιλία του δεσμεύ-
τηκε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός θα συνεχίσει να βρί-
σκεται δίπλα στους πυρόπλη-
κτους της Ηλείας, με συνεχείς 
αποστολές ανθρωπιστικής βο-
ήθειας αλλά και ποικίλης φύ-
σεως κοινωφελείς δράσεις. 
Παράλληλα, ευχαρίστησε τον 
όμιλο ΑΝΤ1 (ειδικά τον Προ-
έδρο κ. Θοδωρή Κυριακού) 
για την τεράστια βοήθεια στη 
δημοσιοποίηση –κοινοποίηση 
της έκκλησης του Ε.Ε.Σ. για 
οικονομική βοήθεια στους πυ-
ρόπληκτους συμπολίτες μας.



Επικοινώνησε μαζί μας:

www.redcross.gr

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
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