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Μήνυμα Προέδρου Ε.Ε.Σ.
Τη φετινή επέτειο των 144 ετών από
την ίδρυσή του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, την αφιερώνουμε στη μάχη
κατά της πανδημίας του κορωνοϊού
και χειροκροτούμε δυνατά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των Νοσηλευτριών μας, που καθημερινά συνεισφέρουν ενεργά στην μάχη κατά της
πανδημίας, μέσω της συμμετοχής τους
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα «Ελευθερία». Επίσης, χειροκροτούμε δυνατά για να στηρίξουμε, ενδυναμώσουμε και ευχαριστήσουμε θερμά, τους
εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού για το τόσο σημαντικό έργο
που προσφέρουν από την πρώτη στιγμή της κρίσης, αφανείς ήρωες και αρωγοί στην προσπάθεια της Πολιτείας.

ϊσμού να αντιμετωπιστούν, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που απειλούνται με περιθωριοποίηση και κοινωνικό
αποκλεισμό.

Με το παράδειγμά τους ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη αλλά και ενεργοποιούν την κοινωνία των πολιτών ώστε
με πράξεις αλληλεγγύης και αλτρου-

Dr. Αντώνιος Αυγερινός

Δίνουνε όλοι τους δυναμικό παρών,
στην αντιμετώπιση των καθημερινών
πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Τους
θαυμάζουμε και τους χειροκροτούμε
δυνατά προκειμένου το χειροκρότημά
μας να ακουστεί σε κάθε γωνιά του
κόσμου σε ένδειξη ευγνωμοσύνης
και συμπαράστασης.
Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.

Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.
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COVID-19

Τεράστια η συμβολή του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
στη μάχη για την “Ελευθερία”
Ο Ε.Ε.Σ, την περίοδο της πανδημίας COVID-19, συνέχισε,
εντατικοποίησε και πολλαπλασίασε τις δράσεις παροχής
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας
Υγείας, πετυχαίνοντας να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ μέσα από
προγράμματα και δράσεις που
υλοποιούνται από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες του Τομέα
Υγείας, σε Αθήνα και 28 Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ.
Ξεκινήσαν οι εμβολιασμοί από
το Νοσηλευτικό Προσωπικό

Ο Ε.Ε.Σ., ανταποκρινόμενος στο
αίτημα του Υπουργείου Υγείας
για τον εμβολιασμό του πληθυσμού έναντι της λοίμωξης
Covid-19, συμμετέχει ενεργά
από τις αρχές Μαΐου στο πρόγραμμα «Ελευθερία».

Συγκεκριμένα, το Νοσηλευτικό
προσωπικό του Ε.Ε.Σ. στελεχώνει το 2ο Εμβολιαστικό Κέντρο
Ξιφασκίας Ελληνικού, υποστηρίζοντας εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του, με 60 Νοσηλευτές
της Αθήνας και των Περιφερειακών Τμημάτων του. Μάλιστα,
με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου
Αυγερινού, εξασφαλίστηκε η
μετακίνηση και η διαμονή των
Νοσηλευτών από τα Περιφερειακά Τμήματα, προκειμένου να
έχουν τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια της δραστηριοποίησής
τους στα εμβολιαστικά κέντρα
της Αττικής.
Επιπρόσθετα, 130 εθελοντές και
των τριών Σωμάτων του Ε.Ε.Σ.,
προσφέρουν
γραμματειακή

υποστήριξη κατά την προσέλευση των πολιτών στο εμβολιαστικό
Κέντρο Προμηθέας στη HELEXPO,
στο εμβολιαστικό κέντρο Περιστερίου και στο εμβολιαστικό κέντρο
Ξιφασκίας στο Ελληνικό.
Ενδεικτικά, μερικές από τις δράσεις που υλοποιεί ο Τομέας Υγείας του Ε.Ε.Σ.:
• Παρουσία κινητών ομάδων
υγείας σε Δομές Φιλοξενίας μετακινούμενων πληθυσμών, τόσο σε
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης όσο και στις Δομές Φιλοξενίας στον αστικό ιστό της Αττικής.
• Μέσω των σταθερών Δομών
του, παρέχονται υπηρεσίες υγείας, δράσεις για την Προαγωγή της
Υγείας και της Υγιεινής, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση
των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Υγείας.
• Μέσω των Υπηρεσιών Νοσηλείας στο Σπίτι, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, προσφέρονται
υπηρεσίες υγείας κατ΄ οίκον, σε
ασθενείς με χρόνια νοσήματα,
ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες
και εξερχόμενους από νοσηλευτικά ιδρύματα.
• Πραγματοποιούνται δράσεις
ενεργητικής επιτήρησης στα σημεία εισόδου αρχαιολογικών χώρων, σε Δικαστικά Μέγαρα, στο
Υποθηκοφυλακείο, σε Σωφρονιστικά καταστήματα και σε νοσοκομεία.
• Σε καθημερινή βάση διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
Covid - 19 (rapid test) σε διάφορα
σημεία της Ελλάδας.

Ξεκίνησαν με επιτυχία οι διεξαγωγές rapid test του προγράμματος DG Sante, από κινητά
κλιμάκια, αποτελούμενα από
νοσηλευτές/τριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τα
οποία πραγματοποιούν συνεχείς δειγματοληψίες στον ευάλωτο πληθυσμό που φιλοξενείται στα ΚΥΤ όλης της χώρας.
Το πρόγραμμα DG Sante της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία
ΕΣ/ΕΗ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
στοχεύει στη μείωση της νοσηρότητας, της θνησιμότητας και
των κοινωνικών επιπτώσεων
του κορωνοϊού, με την πρόληψη, επιβράδυνση ή διακοπή της
μετάδοσης σε κράτη μέλη υψηλού κινδύνου της Ε.Ε. Το εν
λόγω πρόγραμμα υλοποιείται
εκτός από την Ελλάδα σε Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα,
Πορτογαλία και Ισπανία.

Έναρξη του προγράμματος

DG Sante
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Άμεση επέμβαση στις

πυρόπληκτες

περιοχές της Κορινθίας

και των Μεγαρέων

Οι Εθελοντές του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, από τις
πρώτες ώρες της μεγάλης κρίσης που προκάλεσε η φωτιά
που ξέσπασε στο Σχίνο Κορινθίας, μετέβησαν στην περιοχή
με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν
και προσέφεραν τις πολύτιμες
υπηρεσίες τους σε πολίτες και
πυροσβέστες, συμβάλλοντας
ουσιαστικά στην αντιμετώπιση
της πυρκαγιάς στην ευρύτερη
περιοχή της Κορινθίας και των
Μεγαρέων.

βάσεως και επιχειρώντας όπου
κρινόταν αναγκαίο.

Τα κλιμάκια του Ε.Ε.Σ., με την
υποστήριξη του Δημάρχου
Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη και σε συνεννόηση με
την Πολιτική Προστασία, μετέτρεψαν το Περιφερειακό Ιατρείο Αλεποχωρίου σε Σταθμό
Πρώτων Βοηθειών και Φιλοξενίας Κατοίκων, προσφέροντας
τις υπηρεσίες τους επί 24ώρου

Ο Ε.Ε.Σ, αναγνωρίζοντας την
κρισιμότητα της κατάστασης,
άνοιξε άμεσα λογαριασμό
τραπέζης προς ενίσχυση των
πυρόπληκτων, με στόχο το
ποσό που θα συγκεντρωθεί να
διατεθεί σε πολίτες, οι οποίοι
από τη μία στιγμή στην άλλη
είδαν κόπους μίας ζωής να μετατρέπονται σε στάχτη.

Παράλληλα, πραγματοποίησαν συνεχείς περιπολίες για
να εντοπίσουν σημεία πιθανών
αναζωπυρώσεων και προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης
σε πυροσβέστες, συμμετέχοντας ενεργά και στην προληπτική εκκένωση των περιοχών.
Άνοιγμα λογαριασμού για
ενίσχυση των πυρόπληκτων

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Οι εθελοντές του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού έσωσαν τον
Ρόκι από την «κόλαση» της
πύρινης λαίλαπας
Στήριξη στα αδέσποτα του Φιλοζωικού

Συλλόγου Νέας Φιλαδέλφειας
Ο
Ελληνικός
Ερυθρός
Σταυρός, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, συγκέντρωσε και
διέθεσε τροφή και κλινοσκεπάσματα για τα αδέσποτα
ζώα που φιλοξενούνται στο
Φιλοζωικό Σύλλογο Νέας
Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα,
εθελοντές
του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού ανέλαβαν να
πραγματοποιήσουν
την
αναγκαία καθημερινή βόλτα των ζώων, προσφέροντας στιγμές χαράς στους
μικρούς μας φίλους.

Εθελοντές-Διασώστες του
Ε.Ε.Σ. που πραγματοποιούσαν περιπολία στο Σχίνο Κορινθίας εντόπισαν τον
αξιαγάπητο Ρόκι να βρίσκεται τρομαγμένος και τραυματισμένος ανάμεσα στις
φλόγες. Ο Ρόκι είχε χάσει
τους ιδιοκτήτες του κατά τη
διάρκεια της εκκένωσης που
έγινε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να περιπλανιέται
μόνος και αβοήθητος μέσα

στην «κόλαση» που είχε
δημιουργήσει η πύρινη λαίλαπα. Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
τον περισυνέλλεξαν και
αφού καθάρισαν τα τραύματά που έφερε στα πόδια του
από την φωτιά τον μετέφεραν
με ασφάλεια στο Κτηνιατρείο
της περιοχής για περαιτέρω
εξετάσεις, ενώ συνέβαλαν
και στην επανασύνδεσή του
με το αφεντικό του.

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο
για την επέτειο ίδρυσης του Ε.Ε.Σ.
Ο Ε.Ε.Σ. γιόρτασε, με μία επετειακή εκδήλωση στο Ζάππειο
Μέγαρο την Πέμπτη 10 Ιουνίου, τα 144 χρόνια από την
ίδρυσή του, τιμώντας αφενός
μεν την ιστορία, την παράδοση, την παρακαταθήκη του
και συγχρόνως επιβραβεύοντας τη Νοσηλευτική Υπηρεσία που ανταποκρίθηκε άμεσα και συμβάλει τα μέγιστα,
καθημερινά, στην εμβολιαστική προσπάθεια της πολιτείας

Ο Ε.Ε.Σ. γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα ΕΣ/ΕΗ
σε ρυθμούς “Jerusalema”
Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού
Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου έγινε διαδικτυακά λόγω
της πανδημίας, το Σάββατο
8 Μαΐου 2021. Στην μεγάλη
διαδικτυακή ημερίδα παρευρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες της κεντρικής πολιτικής σκηνής για να στείλουν
μήνυμα στήριξης στην τεράστια προσπάθεια που κατα-

βάλει ο Οργανισμός, εν μέσω
πανδημίας, να σταθεί αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας.
Παράλληλα, εθελοντές όλων
των σωμάτων του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού χόρεψαν
στους ρυθμούς του τραγουδιού «Jerusalema» σε διάφορα σημεία της Αθήνας ώστε να
στείλουν το δικό τους μήνυμα
στον κόσμο που περνάει δύ-

σκολα λόγω του κορωνοϊούκαι των περιοριστικών μέτρων
που έχουν επιβληθεί. Μάλιστα, το συγκεκριμένο χορευτικό αφιέρωμα είχε ιδιαίτερη
απήχηση στον κόσμο, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ προβλήθηκε από όλα
τα μεγάλα κανάλια της χώρας.

στο πρόγραμμα «Ελευθερία».
Επίσης, τίμησε τους χιλιάδες
των εθελοντών του που τόσο
εν μέσω πανδημίας όσο και
στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.) είναι οι
αφανείς ήρωες και αρωγοί της
Πολιτείας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι, τουλάχιστον 40 εξέχοντες
πολιτειακοί και πολιτικοί παράγοντες χαιρέτησαν με ιδιαίτερα

θερμά λόγια το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Φωταγωγήθηκε η Βουλή
των Ελλήνων προς τιμήν
του Ε.Ε.Σ.
Ανήμερα της επετείου, η Ελληνική Πολιτεία, τιμής ένεκεν, φωταγώγησε το κτίριο της
Βουλή των Ελλήνων και τον
Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, με το έμβλημα του Ε.Ε.Σ.

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Ε.Ε.Σ. και Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

έστειλαν ηχηρό μήνυμα

αλληλεγγύης
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με τον
Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.), δημιούργησε βίντεο όπου συμμετέχουν
σπουδαίες
προσωπικότητες
του Ελληνικού μπάσκετ, όπως
οι Νίκος Ζήσης, Γιώργος Παπαγιάννης, Βαγγέλης Μάντζα-

ρης, Λουκάς Μαυροκεφαλίδης και Βασίλης Μουράτος,
στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του κόσμου και ιδιαίτερα των νέων, προκειμένου
να συμμετάσχουν ενεργά στις
πλούσιες εθελοντικές δραστηριότητες που υλοποιεί ο
Ε.Ε.Σ., προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Η Super League
και ο Ε.Ε.Σ. ένωσαν
τις δυνάμεις τους
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Super League προχώρησαν στη σύναψη συνεργασίας, η οποία θα συμβάλλει
ενεργά στην ανάδειξη και την
καλλιέργεια του αθλητικού και
εθελοντικού πνεύματος στη
χώρα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή και ασφαλή
διεξαγωγή των αγώνων του
πρωταθλήματος.

Εκπαίδευση στις Α’ Βοήθειες
και στην Καρδιοαναπνευστική
Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στο
προσωπικό της Super League
και των ΠΑΕ/μελών του (προπονητές, φροντιστές, υπαλλήλους, προπονητές ακαδημιών
κ.α.) όπως και τη σχετική Πιστοποίηση Εκπαίδευσης που
παρέχει και ισχύει για πέντε
χρόνια.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, ο Ε.Ε.Σ θα προσφέρει υγειονομική κάλυψη φιλάθλων στους αγώνες της Α’
Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (Super League) σε
όλη την Ελλάδα, καθώς και

Επιπρόσθετα, σχεδιάζεται να
διενεργηθούν από κοινού
εθελοντικές Αιμοδοσίες σε
όλη την Ελλάδα, όπως και ποικίλες άλλες δράσεις που θα
ανακοινωθούν το προσεχές
διάστημα.
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Συνεχής ενίσχυση

της τράπεζας

αίματος εν μέσω

πανδημίας
Ο Ε.Ε.Σ πραγματοποίησε μεγάλες αιμοδοσίες, προκειμένου να συνεισφέρει ενεργά
στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, καθώς οι ανάγκες
λόγω της πανδημίας είναι τε-

ράστιες, αναδεικνύοντας σε
κάθε ευκαιρία τη σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας
μέσα από τα προγράμματα και
δράσεις που υλοποίησε το τελευταίο διάστημα.

Μεγάλη αιμοδοσία
σε συνεργασία με
την ΠΑΕ Ατρόμητος
Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα
επισκεψιμότητα πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία
που συνδιοργάνωσαν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η
ΠΑΕ Ατρόμητος, το Σάββατο
15 Μάϊου 2021, υπενθυμίζοντας ότι η αιμοδοσία αποτελεί
μια από τις σημαντικότερες
πράξεις εθελοντισμού και
προσφοράς προς το συνάνθρωπό μας. Την εν λόγω δράση στήριξαν οι ΚΑΕ Περιστερίου, o Γυμναστικός Σύλλογος
Περιστερίου και οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Ατρομήτου.
Μάλιστα, η Α’ Αντιπρόεδρος
και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Π.Α.Ε. Ατρόμητος, κα
Κάτια Κοξένογλου, πρόσφερε
στον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. την
εμφάνιση της ομάδας, ως ένα
αναμνηστικό δώρο για την επιτυχημένη δράση που πραγματοποίησαν από κοινού. Αξίζει
να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες προώθησης της δράσης ο
Ε.Ε.Σ. δημιούργησε βίντεο στο

οποίο πρωταγωνίστησαν διάσημοι ποδοσφαιριστές όπως
ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και ο Χαβιέρ Ούμπιντες,
καθώς και ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Βασιλόπουλος.
Επιπρόσθετα, ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, διοργάνωσε
μεγάλη αιμοδοσία, σε συνεργασία με τα ΖΑKCRET Sports
στην Ερμού. Στην εν λόγω
αιμοδοσία συγκεντρώθηκαν
37 φιάλες αίματος, οι οποίες
διατέθηκαν για τις ανάγκες του
Νοσοκομείου Γεννηματά.
Τέλος, ανήμερα της Παγκόσμια Ημέρας ΕΣ/ΕΗ, ο Ε.Ε.Σ.
συνδιοργάνωσε με την Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο του ιστορικού
Σχολείου, υπό την αιγίδα του
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Μ ν η μ ό ν ι ο

συνεργασίας με το

ιστορικό φεστιβάλ

Αθηνών & Επιδαύρου
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
Dr. Αντώνιος Αυγερινός με την
διοίκηση του ιστορικού Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.
Ο σκοπός της συνεργασίας
των δύο πλευρών είναι διττός.
Αφορά αφενός στην υγειονομι-

κή κάλυψη και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με
τη σωστή και ασφαλή παροχή
Α’ Βοηθειών από εξειδικευμένα κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. σε όλα
τα πολιτιστικά δρώμενα του
Φεστιβάλ και αφετέρου στη
διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test)
στους εργαζομένους των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ.

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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O E.E.Σ. προσφέρει χαρά στα
παιδιά των σεισμόπληκτων της
Ελασσόνας
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέφερε στιγμές χαράς
και ξεγνοιασιάς στα παιδιά
των σεισμόπληκτων της Ελασσόνας τις ημέρες του Πάσχα.
Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ. το
Σάββατο, 24 Απριλίου 2021,
διοργάνωσε μεγάλη δράση
δημιουργικής απασχόλησης

& ψυχαγωγίας για το σύνολο
των παιδιών που φιλοξενούνται στους χώρους φιλοξενίας
των σεισμόπληκτων περιοχών.
Στους μικρούς μας φίλους
μοιράστηκαν δώρα, λαμπάδες και σοκολατένια αυγά,
ενώ οι εθελοντές ειδικότητας
Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ.

απασχόλησαν δημιουργικά τα
παιδιά με δράσεις δημιουργικής απασχόλησης & ψυχαγωγίας (ζωγραφική, καλλιτεχνικές
κατασκευές) σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, σε σκηνές
ή υπαίθρια και συντόνισαν την
οργάνωση ομαδικών παιχνιδιών και αθλοπαιδιών.

Αξιοποίηση της ζωγραφικής σαν
εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
για τα παιδιά του Καρά Τεπέ στη Λέσβο
Στο πλαίσιο της παροχής ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης
από τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό στο Κέντρο Υποδοχής
και Ταυτοποίησης Μεταναστών Λέσβου, υλοποιήθηκαν
συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης για ανηλίκους που
φιλοξενούνται στο ΚΥΤ του

Καρά Τεπέ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως
συμπεριφοράς και ύπνου. Μία
από τις βασικές δραστηριότητες που έχουν ενταχθεί στις
συνεδρίες είναι η έκφραση
των παιδιών μέσα από τη ζωγραφική. Με αυτόν τον τρόπο
τα παιδιά που δυσκολεύονται

ή δεν μπορούν να εκφραστούν
με λόγια δίνουν την δυνατότητα στον ειδικό που παρέχει
ψυχοκοινωνική
υποστήριξη
να προσεγγίσει πιο κατάλληλα
και εστιασμένα το παιδί και το
περιβάλλον του.

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρείχαν Α’
Βοήθειες σε σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή
Κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ., αποτελούμενο από Σαμαρείτες Διασώστες των Περιφερειακών
Τμημάτων E.E.Σ. Ελασσόνας
και Λάρισας, ανταποκρίθηκε
άμεσα στην έκτακτη κατάσταση που προέκυψε σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ελασσόνα και με την έγκαιρη, καίρια
και αποτελεσματική επέμβασή
τους βοήθησαν στο να σω-

θεί η ζωή του ποδοσφαιριστή
που τραυματίστηκε σοβαρά
και έχασε τις αισθήσεις του
κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Μετά την αίσια έκβαση της
περιπέτειάς του ο νεαρός ποδοσφαιριστής, Γιώργος Γερεντές, ευχαρίστησε τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Άλλη μια δύσκο-

λη στιγμή για εμένα πέρασε και
ευτυχώς όλα είναι καλά. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω μέσα
από την καρδιά μου τα παιδιά
του Ερυθρού Σταυρού που
ήταν συνεχώς στο πλευρό μου
για όση ώρα περιμέναμε να
έρθει το ασθενοφόρο καθώς
και για τη φροντίδα που μου
δείξανε παίζοντας καταλυτικό
ρόλο στο να είμαι τώρα καλά».

Βράβευση της Διονυσίας Κουρέτα για την
αξιέπαινη πράξη της
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός συνεχάρη και
βράβευσε τη μαθήτρια του 2ου

ΓΕΛ Πατρών και αθλήτρια, Διονυσία Κουρέτα, για τη γενναία
και αξιέπαινη πράξη της. Η νεαρή κοπέλα το Σάββατο 8 Μα-

ΐου διέσωσε τρεις συνανθρώπων μας που κινδύνευσαν με
πνιγμό στην παραλία του Ρίου.

Προσφορά χωρίς αντάλλαγμα
Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, η εθελόντρια Σαμαρείτισσα – Διασώστρια του
Περιφερειακού
Τμήματος
Ε.Ε.Σ. Πάτρας, Αργυρώ Πεφάνη, προσέφερε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες σε θύμα
τροχαίου ατυχήματος που

έλαβε χώρα την Παρασκευή
14 Μαΐου 2021 στην Πάτρα,
συμβάλλοντας
ουσιαστικά
στο να σωθεί μία ανθρώπινη ζωή από την άσφαλτο.Η
εθελόντρια του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού εντόπισε
το εγκαταλειμμένο θύμα και

πρόσφερε άμεσες πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του
ασθενοφόρου, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά πως
η ορθή γνώση των πρώτων βοηθειών μπορεί να αποδειχτεί
καταλυτική ανά πάσα στιγμή.

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Επικοινώνησε μαζί μας:

www.redcross.gr

