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Μήνυμα
Προέδρου Ε.Ε.Σ.
Η Ερυθροσταυρική ιστορία και καθημερινότητα πλάθεται από τις αμέτρητες
πράξεις θάρρους, πίστης και ανθρωπιάς. Η ανάπτυξη του Ε.Ε.Σ, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής
εξέλιξης του ανθρώπου και η παρουσία του στην σύγχρονη εποχή είναι αυτονόητη. Με τη διασφάλιση της
ενότητας, την αναμόρφωση λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 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 δράσεων μας οδήγησε να είμαστε παρόντες
και πρωτοπόροι την χρονιά που πέρασε σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της
Χώρας.
Η δυναμική και βαρυσήμαντη παρουσία του Ε.Ε.Σ, στους σεισμούς της
Ελασσόνας και της Κρήτης, στις πλημμύρες ανά την Ελλάδα, οι πολυσήμαντες ενέργειές μας στην κρίση και
διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, με αδιάλειπτη παρουσία σε
όλες τις Δομές φιλοξενίας Προσφύγων
της Ελλάδας, αποδεικνύουν το μέγεθος του έργου μας. Ουδείς μπορεί να
ξεχάσει την εμπλοκή μας και τον αξιοσημείωτο ρόλο μας το καλοκαίρι στις
πυρκαγιές, που είχαν εξαπλωθεί στην
Εύβοια, στην Πελοπόννησο, στην Αττική 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 αντιμετώπιση της πανδημίας, με πληθώρα δράσεων και υποστήριξης σε ολόκληρη
την Ελλάδα και κυρίως με την συμμεΕπιχείρηση Ελευθερία».
Ελευθερία
τοχή στην «Επιχείρηση
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ,
πραγματοποίησε περίπου 300.000 εμ-
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βολιασμούς στο Εμβολιαστικό Κέντρο
του Ελληνικού αλλά και σήμερα δηλώνει παρόν στο νέο Εμβολιαστικό Κέντρο στη Γλυφάδα, με τη συμμετοχή
πενήντα (50) εξειδικευμένων Νοσηλευτριών του Τομέα Υγείας ώστε να
συμβάλλουν στην υγειονομική θωράκιση του πληθυσμού.
Η συνεπής προσήλωση στις εμβληματικές αρχές του Ανθρωπισμού και
της Αλληλεγγύης, η στοχευμένη αντιμετώπιση πολύμορφων προβλημάτων
της εποχής και η συστηματική και συγκροτημένη ενημέρωση των πολιτών,
προσδίδει τον πλέον διακεκριμένο
ρόλο του πρωταγωνιστή στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, αναδεικνύοντας
τον ως θεμέλιο της ανθρώπινης κοινωνίας.
Εύχομαι, ολόψυχα, το νέο έτος να
στεφθεί με ευόδωση της Ερυθροσταυρικής μας στρατηγικής. Να είμαστε οι φάροι στο ταξίδι ζωής του
Ε.Ε.Σ, να σηματοδοτούμε και να νοηματοδοτούμε την ουσία ύπαρξης του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.

Dr. Αντώνιος Αυγερινός
Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
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Ο Προέδρος του Ε.Ε.Σ. στα εγκαίνια του
Εμβολιαστικού Κέντρου στη Γλυφάδα
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7

Ηχηρόμήνυμααισιοδοξίας
εν μ έ σ ω π α ν δ η μ ί α ς

Στατιστικά στοιχεία Ε.Ε.Σ. 2021

25.000 ευρώ προς ενίσχυση των
σεισμόπληκτων της Κρήτης
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε την
20-21
Παγκόσμια Ημέρα Ζώων στηρίζοντας τα αδέσποτα
Τεράστια η συμβολή του Ε.Ε.Σ.
στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

22

Χριστουγεννιάτικα δώρα σε 1.100 μαθητές των
πυρόπληκτων περιοχών της Ελλάδος
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ΟΥφυπουργόςΑθλητισμούτίμησετουςεθελοντέςτουΕ.Ε.Σ. 23
για τη σπουδαία προσφορά τους στο Ράλλυ Ακρόπολις

Χριστουγεννιάτικη συλλογή τροφίμων
με τη στήριξη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ
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Αποστολή 6.5 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας
στο ΚΥΤ της Κω για τους 375 πρόσφυγες
Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. στο πλευρό των 70
προσφύγων που διασώθηκαν ανοικτά της Κρήτης

O Ε.Ε.Σ. στήριξε τις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες την περίοδο των γιορτών
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1.896 άστεγοι έχουν λάβει ανθρωπιστική
βοήθεια από τον Ε.Ε.Σ.
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Ο Ε.Ε.Σ. τίμησε τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ για τη
συνεισφορά του στις πυρκαγιές του καλοκαιριού
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Απονομή Επάθλων Αρετής «Κλειούς Μισιρλόγλου»
σε 13 αστυνομικούς της ομάδας «Δίας»
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2.000 δενδρύλλιαελιάςστους
πυρόπληκτουςτηςΗλείας
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Μεγάλη εκδήλωση για τη
βράβευση των μαθητών που
διακρίθηκαν σε διαγωνισμό
ζωγραφικής του Ε.Ε.Σ.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μπαίνει ξανά
στη μάχη για την «Ελευθερία»
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταύρος, λειτουργώντας πάντοτε ως αρωγός της Ελληνικής
Πολιτείας, εντάχθηκε ξανά,
δυναμικά, στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα «Ελευθερία», με
τη συμμετοχή 50 εξειδικευμένων νοσηλευτριών του Το-

μέα Υγείας. Οι νοσηλεύτριες 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, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις
της Πολιτείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού (εμβολιασμοί, rapidtest, θερμομετρήσεις, ενημέρωση πολιτών κ.α.).

Ο Προέδρος του Ε.Ε.Σ. στα εγκαίνια του
Εμβολιαστικού Κέντρου στη Γλυφάδα
Στα εγκαίνια του νέου Εμβολιαστικού Κέντρου στη Γλυφάδα
(14/12), παρευρέθηκε ο Προέδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος 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 Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Δήμαρχος Γλυφάδας
κ. Γιώργος Παπανικολάου, καθώς και πλήθος εκπροσώπων

της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άπαντες εξήραν τη μεγάλη
βοήθεια του Ε.Ε.Σ, εκδηλώνοντας την ιδιαίτερη ικανοποίηση τους για την παρουσία των
άξιων και ικανών νοσηλευτριών 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 Σταυρός έχει τεράστια συνεισφορά
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα

«Ελευθερία». Την περασμένη
χρονιά, η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησε περίπου 300.000 εμβολιασμούς στο Εμβολιαστικό
Κέντρο του Ελληνικού, κερδίζοντας την αναγνώριση και τα
εύσημα των πολιτών. Σήμερα,
ξεκινάει νέος κύκλος εμβολιασμών και ο Ε.Ε.Σ βρίσκεται ξανά
στην πρώτη γραμμή της μάχης
με τη φοβερή αυτή πανδημία,
στηριζόμενος στο θαυμάσιο
νοσηλευτικό του δυναμικό.»

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ
Υπουργείου Υγείας και Ε.Ε.Σ.
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ, το Υπουργείο
Υγείας και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εδραιώνοντας
την μεταξύ τους συνεργασία.
Το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας
αντικατοπτρίζει
τις υφιστάμενες άριστες σχέσεις μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού και την

επιθυμία για περαιτέρω ενδυνάμωση των από κοινού δραστηριοτήτων σε θέματα που
άπτονται του τομέα της Υγείας.
Ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης ανέφερε: «Ήθελα σήμερα να έρθω εδώ για την
υπογραφή του μνημονίου, καθώς πιστεύω ότι το Υπουργείο
Υγείας οφείλει στον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό, διότι, διαχρονικά, σε οποιαδήποτε δράση
χρειαζόμασταν βοήθεια, ήσασταν πάντοτε δίπλα μας. Ιδιαί-

τερα στο κομμάτι της αντιμετώπισης της πανδημίας, πρέπει
να γνωρίζουν οι συμπολίτες
μας, ότι ένα μεγάλο τμήμα της
εμβολιαστικής δράσης καλύπτεται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Θεωρώ ότι μέσω
του μνημονίου δείχνουμε ως
Πολιτεία ότι ο Ε.Ε.Σ. είναι κομμάτι των δράσεων και της αρωγής που θέλει να δώσει η Πολιτεία στους συμπολίτες μας.»
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25.000 ευρώ προς ενίσχυση των
σεισμόπληκτων της Κρήτης
Την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε
μεγάλη δράση του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού στην Κρήτη, παρουσία του Προέδρου,
Dr. Αντώνιου Αυγερινού, με
στόχο την ενίσχυση των σεισμόπληκτων οικογενειών της
ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος
του
Ελληνικού
Ερυθρού
Σταυρού μαζί με κλιμάκια εθελοντών 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 τελετή, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.
παρέδωσε χρηματική επιταγή
αξίας 25.000 ευρώ στον Δήμαρχο Μινώα -Πεδιάδας, κ.
Εμμανουήλ Φραγκάκη, χρήματα 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 Αθλητισμού, 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 Πρόεδρος, Dr. Αντώνιος Αυγερινός,
στην ομιλία του επισήμανε ότι
ο Οργανισμός, πιστός στο ανθρωπιστικό του καθήκον, θα
συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό
την ενίσχυση των σεισμόπληκτων, υλοποιώντας ποικίλης
φύσεως κοινωφελείς δράσεις.
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Χριστουγεννιάτικα δώρα
σε 1.100 μαθητές των
πυρόπληκτων περιοχών
της Ελλάδος
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κατόπιν πρωτοβουλίας
του Προέδρου ΕΕΣ, Dr. Αντωνίου Αυγερινού, πρόσφερε
στιγμές χαράς, αγάπης και αισιοδοξίας την περίοδο των
γιορτών σε περισσότερους
από 1.100 μαθητές Νηπιαγωγείων & Δημοτικών των πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής
(Πολυδένδρι και Βίλια) αλλά
και αυτών της Βόρειας Εύβοιας (ΔήμοιΜαντουδίου, Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας
– Αιδηψού).
Ειδικότερα, κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
αποτελούμενα από κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές, απασχόλησαν δημιουργικά τα παιδιά, παίζοντας μαζί

τους διαδραστικά παιχνίδια και
δημιουργώντας από κοινού
όμορφες χριστουγεννιάτικες
κάρτες, τις οποίες και τοποθετήσουν στο Δένδρο των Ευχών. Σε όλους τους μαθητές
προσφέρθηκαν παιχνίδια και
χριστουγεννιάτικα δώρα από
τον Ε.Ε.Σ. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ψυχολογική ανάταση των παιδιών
που βίωσαν τις καταστροφικές
συνέπειες των πυρκαγιών του
Αυγούστου και εντάσσεται στο
πλαίσιο της πολύπλευρης στήριξης του Ε.Ε.Σ. προς τις πυρόπληκτες οικογένειες της Ελλάδος. Το κόστος της δράσης
καλύφθηκε από το χρηματικό
ποσό που έχει συγκεντρωθεί
για την υποστήριξη των πυρόπληκτων.
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Χριστουγεννιάτικη συλλογή
τροφίμων με τη στήριξη

του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ
ένωσαν ξανά τις δυνάμεις
τους και απηύθυναν από
κοινού κάλεσμα στον κόσμο για συλλογή τροφίμων
προς ενίσχυση των αδύναμων συνανθρώπων μας, την
περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών.
Η ανταπόκριση του κόσμου,
ήταν κάτι περισσότερο από
συγκινητική, συγκεντρώνοντας μεγάλη ποσότητα τρο-

φίμων στη κεντρική αποθήκη 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 ομάδες, μοναχικούς πολίτες,
ηλικιωμένους και αστέγους που διαχρονικά υποστηρίζει ο Ε.Ε.Σ, προσφέροντας τους στιγμές χαράς
και αγάπης την περίοδο
των εορτών των Χριστουγέννων.
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O Ε.Ε.Σ. στήριξε τις
ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες την περίοδο
των γιορτών
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μοίρασε «γεύματα αγάπης» σε 500 άστεγους στην
Αθήνα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης που παρέχει
στους ανθρώπους που ζουν
στους δρόμους της Αθήνας.
Ειδικότερα, κινητές μονάδες
κοινωνικών λειτουργών και
εθελοντών, διένειμαν ζεστά
γεύματα, υλικό άμεσης κοινωνικής βοήθειας, είδη προσωπικής υγιεινής, είδη προστασίας από τις καιρικές συνθήκες,
μέσα προστασίας από τον
Covid-19 και ρούχα. Παράλληλα, παρασχέθηκαν Πρώτες
Βοήθειες και Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας, καθώς και
πληροφορίες για την προσωρινή διαμονή που προσφέρει η

Αυτοδιοίκηση.
Ο Ε.Ε.Σ. στηρίζει τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες
Στιγμές χαράς, ελπίδας και
αισιοδοξίας πρόσφεραν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και
ο Όμιλος ΑΝΤ1 σε 90 παιδιά
που φιλοξενήθηκαν στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής
Προστασίας Πειραιά. Συγκεκριμένα, μέλη του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού και εκπρόσωποι 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.

1.896 άστεγοι έχουν
λάβει ανθρωπιστική
βοήθεια από τον
Ε.Ε.Σ.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στο ανθρωπιστικό
του καθήκον, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των άστεγων
συνανθρώπων μας, υλοποιώντας συνεχείς δράσεις ενεργητικής προσέγγισης αστέγων
(streetwork) σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.
Συγκεκριμένα, τα κλιμάκια
του Ε.Ε.Σ, στελεχωμένα από
κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες, διανέμουν
στους άστεγους δέματα με
ανθρωπιστικό υλικό (είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας
- προσαρμοσμένα στις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας, ξηρά τροφή, είδη ιματισμού όπως γάντια, κασκόλ,
σκούφοι, αδιάβροχα πόντζο,
εσώρουχα, ισοθερμικές φανέλες, φόρμες-φούτερ κ.α.), στο

πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος στήριξης αστέγων συνανθρώπων μας που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός από κοινού με την
Procter & Gamble. Παράλληλα, τους προσφέρονται Πρώτες Βοήθειες, ζεστά ροφήματα και ενημέρωση σχετικά με
τους θερμαινόμενους χώρους
που λειτουργούν σε κάθε περιοχή.
Σημειώνεται ότι την τελευταία
χρονιά έχουν ωφεληθεί 1.896
άστεγοι και έχουν διανεμηθεί
2.500 πακέτα με ανθρωπιστικό υλικό. Επίσης, κατά τη διάρκεια του χειμώνα και έως τα
τέλη Απριλίου του 2022 προγραμματίζονται 35 επιπλέον
αντίστοιχες δράσεις και υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετηθούν περίπου 3.500 ευάλωτοι
συνάνθρωποί μας.
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Ο Ε.Ε.Σ. τίμησε τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ για τη
συνεισφορά του στις πυρκαγιές του καλοκαιριού
Σε μία λαμπρή τελετή, στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου
2021, ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός, τίμησε τον όμιλο
ANTENNA και τους εκατοντάδες εθελοντές του E.E.Σ. για
την ανεκτίμητη προσφορά τους
στην αντιμετώπιση της μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης που
προκάλεσαν οι καταστροφικές
πυρκαγιές του καλοκαιριού.
Πλήθος κόσμου, μεταξύ των
οποίων Πολιτικοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και παράγοντες της κοινωνικής ζωής
του τόπου βρέθηκαν στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, απένειμε την ανώτερη

τιμητική διάκριση του Ε.Ε.Σ,
τον Χρυσό Σταυρό μετά χρυσού κλάδου Δάφνης, στον
Προέδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, 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 πυρόπληκτων όλης της χώρας. Μια
εξαίρετη συνεργασία που
οδήγησε στη συγκέντρωση
περίπου 3 εκ. ευρώ στον λογαριασμό του Ε.Ε.Σ, τα οποία
έχουν ήδη ξεκινήσει να διατίθενται στους πυρόπληκτους.
Παράλληλα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιβράβευσε
τους εθελοντές του για την
θαυμαστή και αξιέπαινη αυτο-

θυσία τους και για την καθοριστική συμβολή τους όχι μόνο
στην κατάσβεση των πυρκαγιών, αλλά και στην διαχείριση
της πανδημίας του κορωνοϊού,
καθώς και άλλων φυσικών καταστροφών. Την μεγάλη εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. παρουσίασε η δημοσιογράφος και
παρουσιάστρια του ΑΝΤΕΝΝΑ, κα Μαρία Σαράφογλου.
Σημειώνεται ότι συγχαρητήρια
επιστολή απέστειλε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, στην
οποία εξήρε τη συντονισμένη προσπάθεια του Ε.Ε.Σ. και
του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για
την ανακούφιση των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας.
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Ο Ε.Ε.Σ. γιόρτασε την
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού με μεγάλη δράση
για παιδιά στο κέντρο της Αθήνας
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος ανθρωπιστικός και
εθελοντικός οργανισμός στην
Ελλάδα, τίμησε την Παγκόσμια
Ημέρα Εθελοντισμού (5/12),
διοργανώνοντας μεγάλη εκδήλωση για παιδιά και εφήβους
στο κέντρο της Αθήνας.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο, 4
Δεκεμβρίου 2021, στην Πλα-

τεία Καπνικαρέας, εθελοντές
και προσωπικό του Τομέα Νεότητας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησαν δράση για παιδιά και
εφήβους, στοχεύοντας μέσα
από δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια στη διάδοση του Ερυθροσταυρικού
πνεύματος και της υπέρτατης
αξίας του εθελοντισμού στους
νέους. Παράλληλα, τα παι-

διά συμμετείχαν σε βιωματική
δράση με αφορμή τις 7 Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος,
γνωρίζοντας μέσα από πολυάριθμες δραστηριότητες τη μακρά ιστορία του μεγαλύτερου
Ανθρωπιστικού Οργανισμού
παγκοσμίως. Στο τέλος της
δράση διανεμήθηκαν αναμνηστικά δώρα στους συμμετέχοντες.

Ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας εν
μέσω πανδημίας
Ο Ε.Ε.Σ, σε συνεργασία με τη
Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και
Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ),
δημιούργησε βίντεο για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντισμού. Οι εθελοντές
χειροκροτούν δυνατά, με στόχο το χειροκρότημά τους να
ακουστεί σε κάθε γωνιά του

κόσμου, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και συμπαράστασης
προς τους εκατομμύρια εθελοντές που αγωνίζονται καθημερινά σε ένα πολύπλευρο
ανθρωπιστικό έργο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συγκεκριμένη προσπάθεια, απέσπασε 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 τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα
Ζώων στηρίζοντας τα αδέσποτα
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων (4/10),
πραγματοποίησε
δράσεις
για την ενίσχυση των τετράποδων φίλων μας που διαβιούν στο δρόμο ή έχουν
πέσει θύματα εγκατάλειψης.
Συγκεκριμένα:
•
Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, παραμονή της παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων, ο
Ε.Ε.Σ μετέφερε με κλιμάκιο
εθελοντών, μεγάλη ποσότητα ζωοτροφών για να ενισχύσει τα ζώα που φιλοξενούνται στον Φιλοζωικό
σύλλογο Νέας Φιλαδέλφει-

ας, ενώ οι εθελοντές συμμετείχαν ενεργά και στο
bazaar που στήθηκε προς
ενίσχυση του έργου του.
•
Την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, ο Ε.Ε.Σ απέστειλε μεγάλη ποσότητα
ζωοτροφής στο καταφύγιο
ζώων του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να σταθεί
αρωγός στο ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό έργο
των ανθρώπων του καταφυγίου. Στο σημείο βρέθηκαν εθελοντές του Ε.Ε.Σ.
που έβγαλαν τα σκυλιά
βόλτα, προσφέροντας τους
στιγμές χαράς και κοινωνικοποίησης.
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Τεράστια η συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έδωσε δυναμικά το παρών
στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, παρέχοντας υγειονομική κάλυψη σε όλο το μήκος της ιστορικής διαδρομής.
Συγκεκριμένα,
συμμετείχαν
130 εθελοντές από τα Περιφερειακά Τμήματα Αθήνας,
Πειραιά, Πάτρας και Τρίπολης του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες σε εκατοντάδες
δρομείς που αντιμετώπισαν

προβλήματα κατά τη διάρκεια
των αγώνων. Επίσης, η ομάδα
Τηλεπικοινωνίων, βρισκόμενη στο κέντρο επιχειρήσεων
Μαραθωνίου στη Γαδά, ενημέρωνε συνεχώς τους εθελοντές, Σαμαρείτες - Διασώστες
για νέα περιστατικά που προέκυπταν σε διάφορα σημεία
της διαδρομής. Ταυτόχρονα,
επαγγελματίες
νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού στελέχωσαν τα ιατρεία του ΕΚΑΒ, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς προβλήματα

που παρουσιάστηκαν στους
αθλητές του Μαραθωνίου.
Τους Εθελοντές του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού επισκέφθηκαν στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr.
Αντώνιος Αυγερινός και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Γεώργιος
Σκούμας, συγχαίροντας τους
για την εξαιρετική παρουσία
τους σε ένα ακόμα κορυφαίο
αθλητικό γεγονός της χώρας.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού τίμησε τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ.
για τη σπουδαία προσφορά τους στο Ράλλυ Ακρόπολις
Η καρώ σημαία του ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις έπεσε
την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου
2021, στο ΟΑΚΑ, σε μία λαμπρή εκδήλωση προς τιμήν
των εθελοντών, ιδιαιτέρως
του Ε.Ε.Σ, οι οποίοι συνέβαλαν 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 Αθλητισμού 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.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η
ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του
Ράλλυ Ακρόπολις, προσέφερε
στον Προέδρο του Ε.Ε.Σ. επιταγή αξίας 5.000 ευρώ σε καύσιμα για τα οχήματα του Ε.Ε.Σ,
ενισχύοντας σημαντικά το πολυποίκιλο και πολυδιάστατο
έργο των εθελοντών του, απανταχού της Ελλάδος, προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας.
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6.5

τόνων

ανθρωπιστικήςβοήθειας
στο ΚΥΤ της Κω για
τους 375 πρόσφυγες
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απέστειλε μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στο ΚΥΤ της Κω (3/11),
προκειμένου να ενισχύσει
τους 375 πρόσφυγες που
εντοπίστηκαν σε ακυβέρνητο πλοίο που έπλεε ανοικτά
της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, κατόπιν επικοινωνίας του Προέδρου
του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυ-

γερινού με την Διοίκηση
του ΚΥΤ της Κω και ενημέρωσής του για τις ακριβείς ανάγκες των προσφύγων, απεστάλη φορτηγό
του Ε.Ε.Σ. με 6.5 τόνους
ανθρωπιστικής
βοήθειας
(3/11), μεταξύ των οποίων
είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς και ποσότητα
υγειονομικού υλικού, με
σκοπό να διατεθούν άμεσα στους ωφελούμενους.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ.
στο πλευρό των 70
προσφύγων/μεταναστών
που διασώθηκαν ανοικτά
της Κρήτης
Άμεση και αποτελεσματική ήταν η κινητοποίηση των
εθελοντών του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να παράσχουν παντός είδους ανθρωπιστική
βοήθεια στους 70 πρόσφυγες/μετανάστες, οι οποίοι
διασώθηκαν την Κυριακή
(21/11), από ναυάγιο ιστιοφόρου ανοικτά της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, οι εθελοντές
του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού από τα Περιφερειακά Τμήματα Χανίων και Κισ-

σάμου συνέδραμαν στην
ετοιμασία του χώρου που
φιλοξενούνται προσωρινά οι πρόσφυγες/μετανάστες. Ταυτόχρονα, παρείχαν είδη πρώτης ανάγκης
αλλά και πρώτες βοήθειες
μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες. Σημειώνεται ότι οι
πρόσφυγες/μετανάστες,
στη προσπάθειά τους να
εγκαταλείψουν το ιστιοφόρο, έφεραν τραύματα και
έχρηζαν άμεσης υγειονομικής περίθαλψης.
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Απονομή Επάθλων Αρετής «Κλειούς Μισιρλόγλου»
σε 13 αστυνομικούς της ομάδας «Δίας»
Σε μία σεμνή τελετή, το πρωί
της Παρασκευής, 17 Δεκεμβρίου 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 Αυγερινού και του Γενικού Γραμματέα, κ. Γεώργιου Σκούμα.
Φέτος, τιμήθηκαν 13 αστυνομικοί της ομάδας «Δίας» Θεσσαλονίκης, οι οποίοι με την έγκαιρη παρέμβασή τους έσωσαν
ένα μικρό κοριτσάκι, θύμα τροχαίου, συνδράμοντας καθοριστικά στην άμεση μεταφορά
του στο νοσοκομείο. Την εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. χαιρέτησε ο Π.

Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου,
ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Κούβελας, ο
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Χάρης Αηδονόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής
Ελληνικής Αστυνομίας Β. Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Σκούμας και η Αντιπεριφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας και
Θράκης, κα Βούλα Πατουλίδου. Άπαντες αναφέρθηκαν με
τα πλέον κολακευτικά λόγια
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τα όσα πρεσβεύει αλλά
και στην ιδιαίτερη σημασία και
ηθική αξία των Επάθλων Αρετής «Κλειούς Μισιρλόγλου».
Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr.

Αντώνιος Αυγερινός, στην ομιλία του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι:«Πρόκειται για μία εκδήλωση ιδιαίτερης σημασίας
για τον Ε.Ε.Σ. Φέτος, θέλαμε,
σαν ελάχιστο δείγμα αγάπης,
αλληλεγγύης και ευχαριστιών προς αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι
επέδειξαν υψηλή πίστη σε κάποια σπάνια διαχρονικά ιδανικά μέσω αυτής της υπέροχης
αλτρουιστικής πράξης, να την
προβάλουμε και να την επιβραβεύσουμε, ως παράδειγμα. Η
Ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από τέτοια παραδείγματα.
Η κοινωνική αλληλεγγύη και
κοινωνική συνοχή παραμένει ο
πρώτος στόχος και σκοπός μας.»

2.000 δ εν δ ρ ύλλι α ελι ά ς σ το υ ς
πυρ ό πλη κ τ ο υς τ η ς Η λ ε ί α ς
Την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου
2021, ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός, παρουσία του Προέδρου Dr. Αντώνιου Αυγερινού, παρέδωσε 2.000 δενδρύλλια κορωνέικης ελιάς
στον Δήμαρχο Πύργου Ηλείας κ. Παναγιώτη Αντωνακόπουλο,
προσφέροντας
σημαντική ενίσχυση σε οικογένειες παραγωγών της ευρύτερης περιοχής που επλήγησαν από τις καταστροφικές
πυρκαγιές του Αυγούστου.
Στη παράδοση των δενδρυλλίων 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 συνεχεία, ο Δήμαρχος Πύργου κ.
Παναγιώτης Αντωνακόπουλος,
στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο,
προσέφερε ξεχωριστή τιμητική
διάκρισηστον Πρόεδρο του
Ε.Ε.Σ, τονίζοντας ότι «η πρωτοβουλία σας αυτή δείχνει το
κοινωνικό σας έργο προς τους
συνανθρώπους μας που βιώνουν μια ζοφερή οικονομική
κατάσταση και έχουν ανάγκη
βοήθειας, προκειμένου να
μπορέσουν να επιβιώσουν».
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώ-

νιος Αυγερινός, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο για
την ευγενική του αυτή χειρονομία, στην ομιλία του δεσμεύτηκε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πυρόπληκτους της Ηλείας, με συνεχείς
αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και ποικίλης φύσεως κοινωφελείς δράσεις.
Παράλληλα, ευχαρίστησε τον
όμιλο ΑΝΤ1 (ειδικά τον Προέδρο κ. Θοδωρή Κυριακού)
για την τεράστια βοήθεια στη
δημοσιοποίηση –κοινοποίηση
της έκκλησης του Ε.Ε.Σ. για
οικονομική βοήθεια στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας.

Επικοινώνησε μαζί μας:

www.redcross.gr

