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Έναρξη του Πανελλήνιου Εράνου
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το 2012

«Δίπλα σε εσάς. Απέναντι στην κρίση»

Με αφορμή την έναρξη του Πανελλήνιου
Εράνου «Δίπλα σε εσάς. Απέναντι

στην κρίση» για το 2012, ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός και η Πρεσβεία της

Ελβετίας στην Αθήνα
συνδιοργάνωσαν τη Δευτέρα 19

Νοεμβρίου, στο Θέατρο του Κολλεγίου
Αθηνών, εκδήλωση κατά την διάρκεια της

οποίας προβλήθηκε η ταινία «Henry
Dunant – Κόκκινο πάνω στο

σταυρό» του Dominique Othenin-Girard,
μια μυθιστορηματική προσαρμογή του

αγώνα του Ερρίκου Ντυνάν που οδήγησε
στη δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού.

Ο Πανελλήνιος Έρανος διοργανώνεται
από το 1922 με στόχο την ανταπόκριση
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις
συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις. Κάθε
μορφή ενίσχυσης είναι αναγκαία, είτε

αυτή συνίσταται σε οικονομική βοήθεια
από το ευρύ κοινό και τους επίσημους
χορηγούς, είτε πρόκειται για προσφορά
εθελοντικής εργασίας. Ο Πανελλήνιος
Ερανος «Δίπλα σε εσάς. Απέναντι

στην κρίση» ξεκίνησε στις 20
Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31

Δεκεμβρίου 2012.
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Ετήσιος Πανελλήνιος Έρανος για το 2012
Διάθεση πόρων

Η οικονομική βοήθεια που κάθε μία και ένας από εσάς έχει προσφέρει στον

Οργανισμό μας, στα πλαίσια του ετήσιου Πανελλήνιου Εράνου του ΕΕΣ για το
2012 «Δίπλα σε εσάς. Απέναντι στην κρίση», θα διατεθεί προκειμένου:

 65.000 πολίτες να μπορούν να εξυπηρετούνται σε Υγειονομικούς Σταθμούς

 15.000 παιδιά να λαμβάνουν την απαιτούμενη ιατρονοσηλευτική φροντίδα από τα

Κέντρα Υγείας και τους Υγειονομικούς Σταθμούς

 6.000 ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και ασθενείς να λαμβάνουν ψυχοκοινωνική

στήριξη και ιατρονοσηλευτική φροντίδα από τα Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι»

και «Νοσηλεία στο Σπίτι»

 4.272 άτομα και οικογένειες να λαμβάνουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και

συμβουλευτική

 2.500 κρατούμενοι να λαμβάνουν υλική βοήθεια και ηθική στήριξη

 14.700 πρόσφυγες να βρίσκουν φιλοξενία στα Κέντρα Υποδοχής και να λαμβάνουν

νομική συνδρομή, ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική βοήθεια.

 Πάνω από 600 Αγνοούμενοι να επανασυνδέονται με τις οικογένειές τους

 28.000 παιδιά να εμβολιάζονται τακτικά

 4.000 συμπολίτες μας που βιώνουν την απόλυτη φτώχεια να απολαμβάνουν τα

Γεύματα Αγάπης

 5.000 οικογένειες να λαμβάνουν δέματα με είδη α’ ανάγκης

 300 άστεγοι να φιλοξενούνται στον Κοινωνικό Ξενώνα
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Στρατηγική Συνεργασία
Ελληνικού & Κινέζικου Ερυθρού Σταυρού

Σε στρατηγική συνεργασία και περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων
προχώρησαν μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός με τον Κινέζικο Ερυθρό Σταυρό μέσα στο πλαίσιο του
Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, της
μεγαλύτερης ανθρωπιστικής οργάνωσης στον κόσμο, ένα σύμβολο ανθρωπιστικής
προσφοράς χωρίς σύνορα.
Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε η στενότερη σχέση και συνεργασία των δύο οργανισμών
με βασικό στόχο την προώθηση των ανθρωπιστικών αξιών σε διεθνές επίπεδο, τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - κυρίως των
μεταναστών στην χώρα μας - καθώς και την από κοινού άμεση ανταπόκρισή τους σε
παγκόσμιες καταστάσεις κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

4ο Κύπελλο ιστιοπλοΐας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία σημείωσαν
οι αγώνες για την ενίσχυση του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού που έγιναν το Σαββατοκύριακο σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Με την επωνυμία 4ο Κύπελλο
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού η ΕΙΟ διοργάνωσε
αγώνες στα Οptimist και τα Laser Λέιζερ 4,7 στις
εγκαταστάσεις της στη Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας και
στα Οptimist στη Θεσσαλονίκη (ΙΟΘ).

Για μια ακόμα φορά η διοίκηση της ιστιοπλοϊκής
ομοσπονδίας έδειξε το κοινωνικό της πρόσωπο και
υπάρχει ικανοποίηση για τη μεγάλη συμμετοχή των
αθλητών. Το παράβολο συμμετοχής κάθε αθλητή
ήταν 10 ευρώ και το ποσό που συγκεντρώθηκε
δόθηκε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την ενίσχυσή
του έργου του.



Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά
των Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας

Οι Εθελοντές του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργάνωσαν για 17η
συνεχή χρονιά, Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, που
πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2012, στο
χώρο υποδοχής του Πολεμικού Μουσείου, Λεωφόρο Β.
Σοφίας & Ριζάρη 2, από τις 9:00 μέχρι τις 19:30.

Στη φετινή Εορταγορά, οι επισκέπτες βρήκαν λύσεις για
όλα τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας μέσα από μια μεγάλη
ποικιλία από στολίδια, παιχνίδια, ρούχα, εργόχειρα,
κοσμήματα και παραδοσιακά γλυκά που έφτιαξαν με κέφι
και μεράκι οι εθελοντές και οι Επαγγελματίες του Ερυθρού
Σταυρού – στέλνοντας το δικό τους μήνυμα αγάπης και
αλληλεγγύης.

Λαμπαδηδρομία «Φλόγα αγάπης»
για τους οικονομικά αδύναμους από τον Δήμο Πειραιά

Την «φλόγα της αγάπης» μετέφεραν την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στον
Πειραιά πολίτες όλων των ηλικιών, στην λαμπαδηδρομία που
διοργάνωσε ο Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας του
Δήμου Πειραιά με τη βοήθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και
της Ένωσης Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Πειραιά. Στόχος των
συμμετεχόντων να συγκεντρωθούν τρόφιμα για τους οικονομικά
αδύναμους πολίτες.

Κατά την διάρκεια της διαδρομής πραγματοποιήθηκαν 14 στάσεις,
όπου οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις είχαν συγκεντρώσει τα τρόφιμα
που ήθελαν να προσφέρουν & την συλλογή και μεταφορά τους στο
Δημαρχείο ανέλαβε αυτοκίνητο της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Τα τρόφιμα διατέθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό και τις αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου, στους δημότες που αντιμετωπίζουν προβλήματα
διαβίωσης και είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες του Ερυθρού Σταυρού
και της κοινωνικής υπηρεσίας.



Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά
των Νέων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Οι Νέοι του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού έβαλαν τα γιορτινά τους και
διοργάνωσαν για μια ακόμα χρονιά την

επιτυχημένη Χριστουγεννιάτικη
εορταγορά τους στο ξενοδοχείο
HILTON από τις 18 μέχρι τις 20

Δεκεμβρίου 2012.
Στο Bazaar οι επισκέπτες βρήκαν είδη

δώρων, ένδυσης και υπόδησης, παιχνίδια
και πολλά άλλα τα οποία έχουν

προσφερθεί από πολλές εταιρείες,
σχολεία μέλη και φίλους της Νεότητας.
Τα έσοδα από την εκδήλωση αυτή θα

διατεθούν για τη στήριξη των
φιλανθρωπικών δράσεων της Διεύθυνσης

Νεότητας ΕΕΣ.

Σταθμοί πρώτων βοηθειών από το Σώμα Εθελοντών
Σαμαρειτών σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους

Με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας,
αρμοδίου για θέματα Πολιτισμού, κ. Κώστα Τζαβάρα,
θα δημιουργηθούν σταθμοί Πρώτων Βοηθειών σε
επιλεγμένους Αρχαιολογικούς Χώρους κατά τη θερινή
περίοδο σε συνεργασία με το Σώμα Εθελοντών
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η πρωτοβουλία του Υπουργού έγινε αποδεκτή με θέρμη
από τον Ερυθρό Σταυρό και θα επισφραγιστεί με το σχετικό
μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές.

Παράλληλα αποφασίστηκε το φυλακτικό προσωπικό
επιλεγμένων Αρχαιολογικών Χώρων να λάβει την κατάλληλη
εκπαίδευση και πιστοποίηση προκειμένου να είναι σε θέση
να παρέχει τις Πρώτες Βοήθειες σε όσους το έχουν ανάγκη.



Ο Τομέας Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τη συνεργασία της
εταιρείας Coca-Cola Τρία Έψιλον, υλοποιεί για τρίτη συνεχή χρονιά, πρόγραμμα

Προληπτικής Σχολικής Υγιεινής και Αγωγής Υγείας με τίτλο “Νοιάζομαι για την
υγεία μου’’.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η πρόληψη και η προαγωγή
της υγείας των κατοίκων, που βρίσκονται σε περιοχές όπου η πρόσβαση στην

ενημέρωση και σε Υπηρεσίες Υγείας δεν είναι εύκολη ή συνυπάρχουν ευαίσθητες ομάδες
πληθυσμού.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από Νοσηλεύτριες, Επισκέπτριες Υγείας του ΕΕΣ, Εθελοντές
Γιατρούς και Εθελοντές Νοσηλευτικής του ΕΕΣ σε 14 Νομούς της χώρας μέχρι το

Δεκέμβριο του 2012.

Κατά τη διάρκεια του έτους επισκεφθήκαμε συνολικά 65 σχολεία και εντάξαμε στο
πρόγραμμα σχολικής υγιεινής πάνω από 3.000 μαθητές. Έγινε έγγραφη ενημέρωση

των γονέων και δόθηκαν παραπομπές ανάλογα με τα ευρήματα. Επίσης 1.000 περίπου
γονείς και εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα υγείας και ασφάλειας,

παρακολουθώντας εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Οι νομοί που φιλοξένησαν το πρόγραμμα είναι: Ιωάννινα, Άρτα, Θεσσαλονίκη,
Καβάλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Αττική,

Αργολίδα, Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία.

Πρόγραμμα Προληπτικής Σχολικής Υγιεινής και Αγωγής Υγείας
“Νοιάζομαι για την υγεία μου’’.



5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου
απηύθυνε έκκληση στις κυβερνήσεις για τη διευκόλυνση και

προστασία του εθελοντισμού”

Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς
Ημισελήνου (IFRC) απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις να

αναγνωρίσουν και να ξεπεράσουν νομοθετικής ή πολιτικής

φύσεως εμπόδια που θέτουν σε κίνδυνο ή παρακωλύουν τη

δράση των εθελοντών, σε περιπτώσεις καταστροφών και

κρίσεων.

Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου καλεί τις
κυβερνήσεις, σε συνεργασία με τους Εθνικούς Συλλόγους και άλλους αρμόδιους
φορείς να διασφαλίσουν ότι, το σύνολο των εθελοντών που συμμετέχει σε
αποστολές έκτακτης ανάγκης θα λαμβάνει την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη,
γεγονός που ισχύει για όλους τους Εθελοντές του Κινήματος Ερυθρού Σταυρού
και Ερυθράς Ημισελήνου.

Η ύπαρξη ενός ισχυρού νομικού πλαισίου για τον εθελοντισμό θα προσδώσει
θεσμικό χαρακτήρα στην προστασία τόσο των ιδίων όσο και του εθελοντικού
τους έργου. Θέτονται επίσης ζητήματα φορολογικής φύσεως, καθώς κρίνεται
αναγκαίο να αποδίδονται τα έξοδα στους εθελοντές χωρίς να τους επιβάλλονται
φορολογικά πρόστιμα, καθώς και να κατοχυρώνεται ότι οι εθελοντές δεν θα
αποκλείονται από επιδόματα ανεργίας και θεμελίωσης δικαιώματος συντάξεως,
λόγω της συμμετοχής τους σε εθελοντικά προγράμματα.

Μελέτη του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου για
το 2011, ανέδειξε τη θεαματική δράση των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού
και Ερυθράς Ημισελήνου. Ας σημειωθεί ότι μόνο κατά τη διάρκεια του 2009, 13
εκατομμύρια εθελοντές προσέφεραν σε διεθνές επίπεδο, έργο
αποτιμώμενο συνολικά σε $6 δις.



Περιφερειακά τμήματα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

 Συγκέντρωση τροφίμων & ειδών πρώτης ανάγκης πραγματοποιήθηκε σχεδόν
από όλα τα περιφερειακά μας τμήματα όπως στη Νάουσσα, τη Σητεία, την
Τρίπολη, την Άρτα, την Λήμνο και σε πολλές άλλες πόλεις.

 Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του περιφερειακού τμήματος του Αγρινίου είχε
μεγάλη επιτυχία & πήρε παράταση για παραπάνω μέρες από την προγραμματισμένη
ημερομηνία λήξης

 «Γιορτή Εθελοντισμού» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στο Talos
Plaza, στο Ηράκλειο, από την Ομάδα Εθελοντών Πολιτών ΚΕΘΕΑ "Αριάδνη", σε
συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες Minoistas, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (EΟΔ),
Critical Mass, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, "Η Επιστροφή", "Ζωόφιλη Δράση"
και "Τα Ζιζάνια".

 Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πατρών διοργανώνει σε
συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών για μαθητές της ΣΤ’ τάξης της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης που υλοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού.



 Oι Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού,
Τμήματος Πειραιά, διοργάνωσαν
Χριστουγεννιάτική εορταγορά τους το Σάββατο
15 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Πειραϊκού
Συνδέσμου (Καραΐσκου 102 Πειραιάς 4ος όροφος).
Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν σε
εξυπηρετούμενα, αδύναμα, άτομα ή οικογένειες
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Τμήματος.

 Στις 12 & 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε από
τα μέλη του ΚΑΠΗ Ηρακλείου Αττικής του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εορταστική
αγορά με γλυκίσματα και δημιουργίες
αποκλειστικά των ιδίων .

 Το Περιφερειακό Τμήμα Λήμνου, του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η Ένωση
Νοσοκομειακών Ιατρών Λήμνου,
αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν στο νησί μια
σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης, αυτή της
δημιουργίας και λειτουργίας "Κοινωνικού
Φαρμακείου". Στόχος, είναι η συλλογή
φαρμάκων, που όλοι εχουμε στα σπίτια μας, αλλά
δεν τα χρειαζόμαστε, ώστε να εξυπηρετηθούν
συνάνθρωποι μας που δεν τα έχουν αλλά τους
είναι απολύτως απαραίτητα.

Περιφερειακά τμήματα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού



Ευχαριστούμε!


