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Ανακοινώσεις

Σ’ αυτό το τεύχος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, από την πρώτη στιγμή
της

καταστροφής

στο

Κέντρο

Υποδοχής

και

Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Λέσβου, στέκεται δίπλα σε όσους
έχουν

ανάγκη,

με

τη

συμμετοχή

όλων

των

Περιφερειακών Τμημάτων, των εθελοντών και των τριών
Σωμάτων, αλλά και των εργαζομένων του.

ΣΕΛ. 2
Ανθρωπιστική βοήθεια στο Λίβανο Υγειονομική κάλυψη σε κατασβεστική
προσπάθεια στην Ανάβυσσο
ΣΕΛ. 3
Σε ετοιμότητα για βοήθεια στη Λέσβο Παραλαβή δωρεάς από τον Γερμανικό
Ε.Σ.
ΣΕΛ. 4
Επιτυχημένος εορτασμός Παγκόσμιας
Ημέρας Πρώτων Βοηθειών

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
συλλέγει ανθρωπιστικό υλικό
για το Λίβανο
Ο Ε.Ε.Σ από την πρώτη στιγμή της κρίσης στη
Βηρυτό βρέθηκε σε άμεση επαφή και
επικοινωνία με τον Ερυθρό Σταυρό Λιβάνου, τον
πλέον ισχυρό και υγιή εθελοντικό ανθρωπιστικό
οργανισμό στο Λίβανο.
Επιτελέστηκε μία άρτια οργανωμένη συλλογή,
συγκεκριμένης ποσότητας και ποικιλίας ειδών
ξηράς
τροφής.
Επίσης,
δημιουργήθηκαν
ξεχωριστές συσκευασίες συγκριμένων ειδών
προσωπικής υγιεινής και προστασίας, καθώς και
φαρμάκων χρόνιων παθήσεων.
Θερμές ευχαριστίες στους «φαρμακοποιούς του
κόσμου», αλλά και σε πολλούς φαρμακευτικούς
συλλόγους της πατρίδας μας, οι οποίοι άμεσα
και ενεργά αντέδρασαν θετικά στο κάλεσμά μας.
Απεστάλησαν
δέκα
τόνοι
υλικών
και
συνεχίστηκαν οι αποστολές σε συνεργασία με
τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου.

Κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού στην πυρκαγιά της Αναβύσσου
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρέθηκε στην
Ανάβυσσο, στο πλευρό των πυροσβεστικών
δυνάμεων και των ανθρώπων που κινδύνευαν και
αγωνιούσαν για τις περιουσίες τους.
Με ομάδα 15 εθελοντών στήθηκε σταθμός Πρώτων
Βοηθειών, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό,
προσφέροντας στους συνανθρώπους μας, που
βρίσκονταν σε ανάγκη και σε απόγνωση, καθώς
πολλοί είδαν τα σπίτια τους να παραδίδονται στις
φλόγες. Το κλιμάκιο του Οργανισμού μας
αντιμετώπισε πάρα πολλά περιστατικά, τόσο
τραυματισμών πυροσβεστών, καθώς ο δυνατός αέρας
δυσχέραινε κατά πολύ το έργο τους, όσο και
κατοίκων με αναπνευστικά προβλήματα, από τις
αναθυμιάσεις του καπνού, αλλά και λιποθυμικά
επεισόδια.
Οι διακοπές ρεύματος ήταν πολλές, κάνοντας την
κατάσταση ιδιαιτέρως δύσκολη για εκατοντάδες
συνανθρώπους μας, οι οποίοι προσέτρεχαν στους
εθελοντές του Ε.Ε.Σ.
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O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
σε πλήρη ετοιμότητα για βοήθεια
στη Λέσβο
Από την πρώτη στιγμή της καταστροφής στο Κέντρο
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Λέσβου, ο
Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr.
Αντώνιος Αυγερινός, ήταν σε συνεχή επικοινωνία
με τις δημοτικές αρχές του νησιού, την Αστυνομία,
τη Γραμματεία Διοίκησης του ΚΥΤ Μόριας αλλά και
την Πολιτική Προστασία, τονίζοντας τους ότι ο
Ε.Ε.Σ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για παροχή
βοήθειας.
Επίσης, ειδικό κλιμάκιο του Οργανισμού μας
μετέβη στο νησί της Λέσβου, προκειμένου να
προβεί σε εκτίμηση αναγκών, βάσει διεθνών
προτύπων και πρωτοκόλλων για το πεδίο, σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Μετά τα σοβαρά επεισόδια και τις πυρκαγιές που
ξέσπασαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 9
Σεπτεμβρίου 2020 στο χώρο, ο Πρόεδρος του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνομίλησε και με
στελέχη του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ
Μυτιλήνης, εκφράζοντάς τους την επιθυμία να
συνδράμουν με όλες τους τις δυνάμεις τους στη
δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι
συνάνθρωποι μας. Παράλληλα, είχε επικοινωνία
και με το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
και συγκεκριμένα με τον υπουργό, κ. Νότη
Μηταράκη.

Παραλαβή από τον Ε.Ε.Σ του πρώτου
φορτίου μεγάλης ανθρωπιστικής
βοήθειας του Γερμανικού Ε.Σ.
Μετά από συντονισμένες - επίμονες προσπάθειες
του Προέδρου Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού, σε
επικοινωνία του με το Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό,
καθώς και των αρμόδιων αξιωματούχων του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έγινε
εφικτή η παραλαβή της πρώτης μεγάλης
ανθρωπιστικής βοήθειας από το Γερμανικό Ε.Σ.
Παραδόθηκαν στον Ε.Ε.Σ 500 οικογενειακές σκηνές
(5 ατόμων), τελευταίου τύπου κατασκευής,
ολοκαίνουργιες.
Αεροσκάφη,
που
μετέφεραν
αποκλειστικά
ανθρωπιστική
βοήθεια,
προσγειώθηκαν
στο
αεροδρόμιο της Μυτιλήνης και τα δέματα
παρελήφθησαν από κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ. Επίσης, ο
Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός διέθεσε και πολλά
είδη πρώτης ανάγκης.
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Γιορτάστηκε με τεράστια επιτυχία
η Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών
από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Ο Ε.Ε.Σ διοργάνωσε, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020,
εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών,
με σύνθημα «Μάθε Πρώτες Βοήθειες, σώσε μια ζωή εν
μέσω πανδημίας», η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία.
Ο κόσμος είχε συρρεύσει στο Θησείο, γύρω από τους
ανθρώπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι
έκαναν επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών σε πνιγμονή,
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση κι άλλους τρόπους
αντιμετώπισης τραυματισμών ενηλίκων και παιδιών. Οι
επιδείξεις μονοπώλησαν το ενδιαφέρον εκατοντάδων
πολιτών που παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον.
Πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού μας, η γιορτή
είχε μοναδικό αντίκτυπο, με τον Ε.Ε.Σ να αποσπά θερμά
συγχαρητήρια. Εθελοντές από τους Τομείς της
Νοσηλευτικής, των Σαμαρειτών και της Κοινωνικής
Πρόνοιας, επιδείκνυαν συνεχώς στους πολίτες πως
μπορούν να αποτρέψουν μια αναπηρία και να σώσουν
τη ζωή ενός συνανθρώπου μας σε ανάγκη, σύμφωνα
πάντα με τα νέα πρωτόκολλα για την προστασία από τον
Covid-19.
Ευαισθητοποίησαν τον κόσμο για τη χρησιμότητα των
Πρώτων Βοηθειών. Τούτο «αποτελεί ανθρωπιστικό
καθήκον και χρέος», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr.
Αντώνιος Αυγερινός, εξηγώντας ότι «ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός διαθέτει ποικίλα προγράμματα με
σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, προσφέροντας μια
δυναμική διαδραστική εκπαίδευση». Στην εκδήλωση
παρευρέθηκε και ο Leon Prop, IFRC Head Country
Office, Greece.

Μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις μας
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