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Οι υψηλόφρονες ιδέες των Ερυθρο-
σταυριτών οραματιστών ενέπνευσαν 
όλους μας, ώστε να διαφυλάξου-
με την δημοκρατική λειτουργία του 
Ε.Ε.Σ., που μόνο αυτή εγγυάται την 
αξιοκρατία και την ισότητα, μέσα από 
αδιάβλητες αρχαιρεσίες.

Τα χιλιάδες μέλη του Ε.Ε.Σ. που συμ-
μετείχαν μαζικά στην διαδικασία των 
αρχαιρεσιών, καταδίκασαν όσους 
αποπειράθηκαν, μέσω επαναλαμβα-
νόμενων δικαστικών προσφυγών στο 
διάστημα πριν από τις αρχαιρεσίες, να 
τους στερήσουν το εκλογικό τους δι-
καίωμα τοποθετώντας τους εκεί που 
ανήκουν, στο παρελθόν. Παράλληλα 
στέλνουν εκκωφαντικό μήνυμα, λει-
τουργώντας ως θεματοφύλακες του 
Ε.Ε.Σ., σε όσους έχουν σκοπό να αμφι-
σβητήσουν ξανά το δημοκρατικό τους 
δικαίωμα και σε όσους προτίθενται να 
επιδιώξουν εκ νέου, με συμφεροντο-
λογικές επιδιώξεις, να τραυματίσουν  
και να δυσφημίσουν  τον Οργανισμό. 
Η άψογη και αδιάβλητη εκλογική δι-
αδικασία καθώς και το ξεκάθαρο μή-
νυμα του αποτελέσματος των εκλο-
γών που διαμόρφωσαν οι Εθελοντές 
και τα μέλη  του Ε.Ε.Σ., αποτρέπει 
την εκ νέου έγερση αμφισβητήσεων 
και άσκοπων δικαστικών αγώνων που  
μπορεί να προκαλέσουν εκ νέου δι-
οικητική αναστάτωση στον πολύπαθο 
Οργανισμό.

Η υπερηφάνια των Ερυθροσταυριτών 
απέπεμψε και εξοστράκισε αντιλήψεις 
και συμπεριφορές των μειονοτήτων 
που επιχειρούσαν  να ανακτήσουν 
κεκτημένα που νόμιζαν ότι τους ανή-
κουν. Ισοπέδωσε  κάθε υποψία επα-
ναδραστηριοποίησής τους στους κόλ-
πους του Οργανισμού, με την απόλυτη 
απόρριψή τους, θέτοντάς τους αντιμέ-
τωπους με την  συνείδησή τους.

Το αποτέλεσμα των δημοκρατικών αρ-
χαιρεσιών προσδίδει στον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό  Διοικητική σταθερό-
τητα, υπευθυνότητα και Δεοντολογική 
Ευθύνη ,αποκωδικοποιώντας το Θη-
σαυροφυλάκιο του Ανθρωπισμού. 

Η εκλογή μίας διοίκησης ευρύτερης 
αποδοχής συντελεί, ώστε ο Ερυθρο-
σταυρικός βίος να επανεκκινήσει ομα-
λότερος από ποτέ. Ο Ερυθροσταυρι-
κός κόσμος, ανακτώντας γοργά την 
τεράστια ορμή που τον διακρίνει, απο-
βλέπει στην ενότητα, στην συνοχή και 
στον ορθό προσανατολισμό ώστε να 
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός                4
σταθερά στο πλευρό των αμάχων της Ουκρανίας

Πανελλαδικές αιμοδοσίες                                           6
για τους πληγέντες του πολέμου 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός:                                   14-15
145 χρόνια προσφοράς χωρίς αντάλλαγμα

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας                    9
μεταξύ ΕΚΑΒ και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
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Το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο της Κινητής                                   5
Μονάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ. στα σύνορα Ουκρανίας-
Ρουμανίας

οδηγηθεί γοργά στο καρποφόρο δά-
σος των διαχρονικών ανθρωπιστικών 
αξιών. 

Προτεραιότητα και αδιάλειπτη μέριμνα 
όλων μας από σήμερα είναι η συνεχής 
ποιοτική και καινοτόμος αναβάθμιση 
και αναμόρφωση του Ε.Ε.Σ. Με ερεθί-
σματα και ιδέες συλλογικού χαρακτή-
ρα να διαμορφώσουμε και να πολλα-
πλασιάσουμε τις  προοπτικές του.  Να 
συνυφάνουμε τις ώριμες  επιλογές και  
με  ένα πλαίσιο δράσης και καινοτομί-
ας να   οικοδομήσουμε  έναν νέο αγω-
γό πολιτισμού ως τον κύριο  παράγο-
ντα εξέλιξης του Ε.Ε.Σ.

Σας προσκαλώ όλους, μαζί ενωμένοι, 
να συνοδοιπορήσουμε για να απο-
κτήσουμε επιτέλους κοινωνική και 
Ερυθροσταυρική ευρυθμία, να εργα-
στούμε για την κοινωνική ευδαιμονία, 
να σφυρηλατήσουμε την ομοψυχία, 
να νοηματοδοτήσουμε το μέλλον έτσι 
ώστε να κυματίζει ελεύθερα η σημαία 
του Ερυθρού Σταυρού και όλοι μαζί 
να πραγματώσουμε τις αξίες που πρε-
σβεύουμε.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ.

Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.

Dr. Αντώνιος Αυγερινός
Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.

Μήνυμα
Προέδρου Ε.Ε.Σ.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. συναντήθηκε με τον        8
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας 

Ο Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησε πρωτοποριακή          16-17
εκπαίδευση των Μονάδων Έρευνας και Διάσωσης (Μ.Ε.Δ.)

Ο Ε.Ε.Σ. μαζί με την Ομάδα Αιγαίου                19
στον 28ο Διάπλου

Ο Ε.Ε.Σ. έδωσε δυναμικό παρών στο ΔΕΗ           18
 Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας

Έκτακτη δράση ενεργητικής προσέγγισης          22-23
αστέγων στο κέντρο της Αθήνας λόγω καύσωνα

Ναυαγοσωστικοί αγώνες                                    24
σε Αρτέμιδα και ΟΑΚΑ

Τελετή Ορκωμοσίας νέων Εθελοντών        26-27
Σαμαρειτών-Διασωστών στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου

Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας                  7
σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Αθλητισμού

Ο Ε.Ε.Σ. στη πρώτη γραμμή της μάχης                10-11
με τις φλόγες στο Πανόραμα Βούλας

Λαμπρή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής       12-13
για την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & 
Ερυθράς Ημισελήνου

Το εορταστικό μήνυμα του Ε.Ε.Σ.                       14-15
σε όλους τους πίνακες διαχείρισης κυκλοφορίας 
της Αττικής

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων:                                    20
Εκδηλώσεις για την ενδυνάμωση των προσφύγων 
Δυναμική παρουσία των εθελοντών                                    21
στις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Εκπαίδευση Μονάδων Έρευνας και Διάσωσης            25  
(ΜΕΔ) σε ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα
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O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σταθερά στο 
πλευρό των αμάχων της Ουκρανίας     

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός από τις αρχές Μαρτίου, 
βρισκόμενος σε συνεχή συ-
νεννόηση και επικοινωνία με 
τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυ-
ρό και τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Συλλόγων Ερυθρού Σταυ-
ρού και Ερυθράς Ημισελή-
νου, έχει πραγματοποιήσει 6 

ριψοκίνδυνες ανθρωπιστικές 
αποστολές εντός της Ουκρα-
νίας, συμβάλλοντας καθορι-
στικά στην αντιμετώπιση της 
τεράστιας ανθρωπιστικής κρί-
σης που έχουν προκαλέσει οι 
συνεχιζόμενες εχθροπραξίες. 

Οι σχεδόν 300 τόνοι ανθρωπι-

στικού υλικού που έχει παρα-
δώσει με ασφάλεια στον Ου-
κρανικό Ερυθρό Σταυρό έχουν 
ήδη διατεθεί στους αμάχους 
που αναγκάστηκαν να εγκα-
ταλείψουν τα σπίτια τους για 
να ξεφύγουν από τη φρίκη και 
την καταστροφή του πολέμου. 
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο της Κινητής Μονάδας 
Υγείας του Ε.Ε.Σ. στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας     

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, από τις αρχές Μαρτί-
ου, διατηρεί Κινητή Μονάδα 
Υγείας στα σύνορα Ουκρα-
νίας-Ρουμανίας, λίγα μέτρα 
από το τελωνείο του Σιρέτ, 
δημιουργώντας μία «ζεστή 
αγκαλιά» για εκείνους που 
έχασαν τα πάντα εξαιτίας του 
καταστροφικού πολέμου, οι 
οποίοι, ως επί το πλείστον, 
είναι γυναίκες και παιδιά.  

Η Κινητή Μονάδα Υγείας του 
Ε.Ε.Σ, η οποία διανύει τον 4ο 
μήνα παρουσίας της στην πε-
ριοχή, απαρτίζεται από κλιμά-
κιο έμπειρων επαγγελματιών 
νοσηλευτριών, έχοντας αντι-
μετωπίσει επιτυχώς περισ-

σότερα από 1.700 περιστατι-
κά μέχρι σήμερα (περίθαλψη 
τραυμάτων, παροχή φροντίδας 
σε χρόνια πάσχοντες κ.α.). Ιδι-
αίτερης μνείας χρίζει το πολύ-
τιμο ανθρωπιστικό έργο που 
προσφέρουν οι κατάλληλα 
εκπαιδευμένοι εθελοντές Σα-
μαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ, 
συνδράμοντας με την εμπειρία 
και την τεχνογνωσία τους στην 
αντιμετώπιση αυτής της τερά-
στιας ανθρωπιστικής κρίσης. 

Σημειώνεται ότι ο Ε.Ε.Σ, είναι 
ο μοναδικός Εθνικός Σύλλο-
γος Ερυθρού Σταυρού που 
βρίσκεται αδιαλείπτως από τις 
αρχές Μαρτίου στην περιοχή, 
κερδίζοντας τα εύσημα, τόσο 

της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού 
& Ερυθράς Ημισελήνου όσο 
και των τοπικών φορέων που 
έχουν βρει ένα πολύτιμο συ-
μπαραστάτη στο δύσκολο και 
ιδιαίτερα απαιτητικό έργο τους.  
Μάλιστα, η Επιθεώρηση Έκτα-
κτων Αναγκών της κομητεία 
της Μπουκοβίνας του Νόμου 
Σουκεάβα, την Κυριακή (19/6), 
προσέφερε τιμητική πλακέτα 
στο ακούραστο προσωπικό 
και τους εθελοντές της Κινητής 
Μονάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ, ως 
ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης 
και ευγνωμοσύνης για το τερά-
στιο και πολυδιάστατο ανθρω-
πιστικό έργο που επιτελούν. 
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Π α ν ε λ λ α δ ι κ έ ς  α ι μ ο δ ο σ ί ε ς  γ ι α  τ ο υ ς
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, σε συνεργασία με την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Συλ-
λόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
και την Περιφέρεια Αττικής, το 
διάστημα 8-9 Απριλίου,  διορ-

γάνωσε μεγάλες εθελοντικές 
αιμοδοσίες σε Αθήνα, Πει-
ραιά, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 
Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης, 
προκειμένου να ενισχύσει τον 
δοκιμαζόμενο λαό της Ου-

κρανίας. Οι συγκεντρωθέντες 
φιάλες αίματος παραδόθη-
καν με ασφάλεια στις αρμόδι-
ες υπηρεσίες της Ουκρανίας.
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας σε 
συνεργασία με το Υφυπουργείο Αθλητισμού     

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού 
συνεργάζεται με τον Ελλη-
νικό Ερυθρό Σταυρό για να 
ενισχύσει τους δοκιμαζόμε-
νους κατοίκους της Ουκρανί-
ας. Κατά τη διάρκεια της δρά-
σης θα συγκεντρώνονται στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις που 
εποπτεύονται από τη ΓΓΑ, σε 
όλη τη χώρα, ανθρωπιστική 
βοήθεια και είδη πρώτης ανά-

γκης, κυρίως τρόφιμα μακράς 
διαρκείας. Το υλικό θα συγκε-
ντρωθεί από τις κατά τόπους 
Περιφερειακές Επιτροπές του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
και θα προωθηθεί στις κεντρι-
κές αποθήκες του, στην Αθή-
να, απ’ όπου θα ξεκινήσει η 
αποστολή για την Ουκρανία.

Μάλιστα, η εξαιρετική  πρω-

τοβουλία του Υφυπουργείου 
Αθλητισμού, παρουσιάστηκε 
σε κοινή Συνέντευξη Τύπου 
που διοργανώθηκε στα γρα-
φεία του Ε.Ε.Σ., παρουσία του 
υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγε-
νάκη, και του Προέδρου του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού, Dr. Αντώνιου Αυγερινού.
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Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εξωτερικών της Μολδαβίας, Veaceslav Dobinda

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

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 

ΕΚΑΒ και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Την Παρασκευή, 20 Μαΐου 
2022, στη  Κεντρική Υπηρεσία 
του Εθνικού Κέντρου Άμεσης 
Βοήθειας στην Αθήνα, πραγμα-
τοποιήθηκε προγραμματισμέ-
νη συνάντηση του Προέδρου 
του ΕΚΑΒ, κ.  Νίκου Παπαευ-
σταθίου,  με τον Πρόεδρο του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
Dr. Αντώνιο Αυγερινό, όπου 
και υπογράφηκε μνημόνιο συ-
νεργασίας των δύο φορέων. 

Η υπογραφή του μνημονίου 

συνεργασίας αποτελεί το επι-
στέγασμα της εξαιρετικής δι-
αχρονικής συνεργασίας των 
δύο μερών, σχετικά με την 
ασφαλή παροχή πρώτων βο-
ηθειών σε καταστάσεις εκτά-
κτων αναγκών αλλά και σε 
κάθε είδους επίσημες διοργα-
νώσεις. Οι βασικοί πυλώνες 
της συνεργασίας του ΕΚΑΒ και 
του ΕΕΣ, αφορούν άμεσες και 
μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλί-
ες και δράσεις αναφορικά με 
την ενίσχυση του εθελοντι-

σμού και την πιστοποιημένη 
εκπαίδευση των στελεχών του 
ΕΕΣ, την αλληλοϋποστήριξη 
στην υλοποίηση του σχεδια-
σμού αντιμετώπισης εκτάκτων 
συμβάντων και υγειονομικών 
κρίσεων μέσω της διάθεσης 
εθελοντών Σαμαρειτών αλλά 
και των μέσων του ΕΕΣ καθώς 
και την συνολική επικοινωνι-
ακή διασύνδεσή των δύο φο-
ρέων κατά τις κοινές επιχειρη-
σιακές τους δραστηριότητες.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών και Ευρωπαϊ-
κής Ολοκλήρωσης της Δημο-
κρατίας της Μολδαβίας, Α.Ε 
VeaceslavDobinda, συνο-
δευόμενος από τη Σύμβουλο 
Διμερούς Συνεργασίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών και 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
της Δημοκρατίας της Μολδα-
βίας, κα CristinaBurian και 
την Α’ Γραμματεύς της Πρε-
σβείας της Μολδαβίας στην 
Ελλάδα, κα CristinaNani, επι-
σκέφθηκαν την Παρασκευή, 
19 Απριλίου 2022, τον Πρόε-
δρο του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγε-
ρινό, στα Κεντρικά Γραφεία 

του Οργανισμού στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της συζήτη-
σης, η οποία διεξήχθη σε ιδιαί-
τερα θερμό κλίμα, ο Υπουργός 
συνεχάρη τον κ. Αυγερινό για 
το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο 
που προσφέρει ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός στον δοκι-
μαζόμενο λαό της Ουκρανίας 
και παράλληλα τον ενημέρωσε 
πλήρως για τους χιλιάδες Ου-
κρανούς πρόσφυγες που φι-
λοξενούνται στην Μολδαβία, 
αλλά και για τις συντονισμένες 
ποικίλες ενέργειες που υλο-
ποιούνται για την ανακούφισή 
τους. Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη 
μνεία στα παιδιά που έχουν 
βρεθεί στη δίνη του πολέμου, 

επισημαίνοντας ότι το 10% 
των προσφύγων είναι παι-
διά κάτω των δεκαπέντε ετών.

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος 
του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγε-
ρινός, ανέπτυξε τη δυνατότητα 
βοήθειας και συμπαράστασης 
του Ε.Ε.Σ. στους πρόσφυγες 
της Ουκρανίας οι οποίοι δια-
βιούν πλήρως εντός της Μολ-
δαβίας, τονίζοντας ότι ο Ελλη-
νικός Ερυθρός Σταυρός θα 
σταθεί αρωγός κάθε προσπά-
θειας που θα αποσκοπεί στην 
ανακούφιση του ανθρώπινου 
πόνου που προκάλεσε ο κα-
ταστροφικός πόλεμος, απο-
στέλλοντας ανάλογη βοήθεια.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στη πρώτη 
γραμμή της μάχης με τις φλόγες στο 

Πανόραμα Βούλας  

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Οι εθελοντές Σαμαρείτες-Δι-
ασώστες του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού ανταποκρίθη-
καν άμεσα και αποτελεσματικά 
στην εκδήλωση της μεγάλης 
πυρκαγιάς που ξέσπασε στο 
Πανόραμα Βούλας, συνδράμο-
ντας πολίτες και πυροσβέστες. 

Συγκεκριμένα, τα ειδικά εκπαι-
δευμένα κλιμάκια εθελοντών 

του Ε.Ε.Σ, σε συνεννόηση με 
την Πολιτική Προστασία και 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
εγκατέστησαν άμεσα σταθμό Α’ 
Βοηθειών στο Πανόραμα Βού-
λας, προκειμένου να προσφέ-
ρουν παντός είδους βοήθεια 
σε πυροσβέστες και κατοίκους, 
οι οποίοι είτε αντιμετώπιζαν 
προβλήματα στην όραση τους 
λόγω του πυκνού καπνού είτε 

είχαν υποστεί εγκαύματα από 
τη μάχη με τις φλόγες. Ταυ-
τόχρονα, κλιμάκια εθελοντών 
πραγματοποιούσαν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της νύχτας περιπο-
λίες στις πυρόπληκτες ζώνες, 
επεμβαίνοντας όπου κρινό-
ταν αναγκαίο και προσφέρο-
ντας είδη πρώτης ανάγκης 
σε πολίτες και πυροσβέστες.
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Ο Ε.Ε.Σ, την Κυριακή 8 Μαΐ-
ου 2022, γιόρτασε την Παγκό-
σμια Ημέρα Ερυθρού Σταυ-
ρού & Ερυθράς Ημισελήνου, 
ημερομηνία γέννησης του 
μεγάλου ακτιβιστή, ιδεολό-
γου και ιδρυτή του Ερυθρού 
Σταυρού, Ερρίκου Ντυνάν, 
διοργανώνοντας μεγάλη εκ-
δήλωση στο Μέγαρο Μου-
σικής, παρουσία του Προέ-
δρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου 
Αυγερινού και χιλιάδων εθε-
λοντών απ’ όλη την Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, η μεγάλη εορ-

ταστική εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. 
πραγματοποιήθηκε στην Αί-
θουσα Banquet του Μεγά-
ρου Μουσικής. Στην εκδήλω-
ση τιμήθηκαν ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
κ. Λευτέρης Αυγενάκης και 
ο Εφοπλιστής κ. Αθανάσι-
ος Μαρτίνος για την πλούσια 
ανθρωπιστική δράση και την 
βοήθειά τους προς τον Ελλη-
νικό Ερυθρό Σταυρό. Επίσης, 
τιμήθηκαν οι Εθελοντές όλων 
των Τομέων του Ε.Ε.Σ. για την 
τεράστια εθελοντική και αν-

Λαμπρή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής 
για την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού 

Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου

θρωπιστική τους προσφορά. 
Στην εκδήλωση απηύθυνε 
χαιρετισμό ο Υπουργός Υγεί-
ας, κ. Θάνος Πλεύρης και η 
Υφυπουργός Υγείας, κα Ζωή 
Ράπτη, ενώ παρευρέθηκε πλή-
θος εκπροσώπων της Κυβέρ-
νησης, των Αρχών και των Δη-
μοσίων Φορέων της Ελλάδας.

Η Ελληνική Πολιτεία, την 
Κυριακή 8 Μαΐου, φω-
ταγώγησε τη Βουλή των 
Ελλήνων με τα χρώμα-
τα του Ερυθρού Σταυρού.

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός την Παρασκευή, 10 Ιου-
νίου 2022, συμπλήρωσε 145 
έτη αδιάκοπης προσφοράς, 
έχοντας πάντα σαν πυξίδα την 
διευρυμένη προσφορά προς 
όλες τις κοινωνικές ομάδες 
αλλά και τη διάδοση και προ-
άσπιση των υπέρτατων παναν-
θρώπινων αξιών του εθελοντι-
σμού, του ανθρωπισμού και 
της προσφοράς χωρίς αντάλ-
λαγμα.

Η ανθρωπιστική δράση του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού, από το 1877 μέχρι σήμε-
ρα, είναι γεμάτη από θυσίες 
και συγκινητικές ιστορίες αλ-
ληλέγγυας εθελοντικής προ-
σφοράς ξεχωριστών ανθρώ-
πων, οι οποίοι λάμπριναν και 
καταύγασαν  με τη ζωή τους 
και τη θυσία τους την μεγά-

λη αυτή διαχρονική πορεία 
του Ε.Ε.Σ, μετουσιώνοντας σε 
πράξη τα ιδεώδη και τις Θεμε-
λιώδεις Αρχές του μεγαλύτε-
ρου Ανθρωπιστικού Κινήματος 
Παγκοσμίως. 
 
Σήμερα, ο Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός, απαλλαγμένος 
από στίγματα και ενοχές του 
παρελθόντος, έχει χαράξει 
μία νέα αναγεννητική πορεία, 
υλοποιώντας πολυάριθμες 
καινοτόμες, ποιοτικές, ανθρω-
ποκεντρικές, πρωτοβουλίες 
και δράσεις προς όφελος των 
ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων της χώρας και όχι 
μόνο. Ταυτόχρονα, παραμένει 
ο ακαταμάχητος προμαχώνας 
της ενεργού εθελοντικής προ-
σφοράς και αλληλεγγύης και 
ακαταγώνιστος παραστάτης, 
επίκουρος της Ελληνικής Πο-

λιτείας, όχι μόνο στην αντιμε-
τώπιση έκτακτων καταστάσεων 
αλλά και στις καθημερινές τε-
ράστιες ανάγκες που υφίστα-
νται στην Ελληνική κοινωνία.
  
Την τελευταία χρονιά, ο Ε.Ε.Σ, 
βρέθηκε αντιμέτωπος με τε-
ράστιες προκλήσεις, όπως η 
πανδημία COVID-19, οι κα-
ταστροφικές πυρκαγιές του 
Αυγούστου, αλλά και η τερά-
στια ανθρωπιστική κρίση που 
προκάλεσε ο πόλεμος στην 
Ουκρανία. Προκλήσεις, στις 
οποίες ο Ε.Ε.Σ, με τη συγκινη-
τική προσφορά και αυτοθυσία 
των εθελοντών και του προ-
σωπικού του, ανταποκρίθηκε 
άριστα και αποτελεσματικά, 
επανακτώντας με σταθερά βή-
ματα την εμπιστοσύνη της Ελ-
ληνικής κοινωνίας

Το εορταστικό μήνυμα του Ε.Ε.Σ. σε όλους τους 
πίνακες διαχείρισης κυκλοφορίας της Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής, ανα-
γνωρίζοντας και επικροτώ-
ντας το τεράστιο ανθρωπιστικό 
έργο του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού, πρόβαλε το εορ-
ταστικό μήνυμα του Ε.Ε.Σ. 
στους ηλεκτρονικούς πίνα-
κες διαχείρισης κυκλοφορί-

ας της Αττικής, γεμίζοντας 
με χαρά και υπερηφάνεια τις 
απανταχού Ερυθροσταυρί-
τισσες και Ερυθροσταυρίτες.



16  |  NWSL- Ενημερωτικό Δελτίο  |  17

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Μία ιδιαίτερα δυναμική και 
διαδραστική εμπειρία εκπαί-
δευσης είχαν την ευκαιρία 
να βιώσουν 110 Εθελοντές 
Σαμαρείτες-Διασώστες του 
Ε.Ε.Σ, λαμβάνοντας μέρος 
στην ευρείας κλίμακας άσκη-
ση του Ε.Ε.Σ, με τίτλο: «Απε-
γκλωβισμός και διάσωση από 
τροχαίο ατύχημα», η οποία 
διοργανώθηκε στην Κομοτηνή 
(9-10/4) από τον Τομέα Σα-
μαρειτών-Διασωστών& Ναυ-
αγοσωστών του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, παρου-
σία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, 
Dr. Αντώνιου Αυγερινού. 

Συγκεκριμένα, τα μέλη των 

Μονάδων Διάσωσης του 
Ε.Ε.Σ, υπό την καθοδήγηση 
έμπειρων εκπαιδευτών, δο-
κιμάσθηκαν σε πολυάριθ-
μα σενάρια απεγκλωβισμών 
θυμάτων εμπλεκόμενων σε 
τροχαία, στην ασφαλή είσοδο 
διασωστών σε κλειστούς περι-
ορισμένους χώρους με ειδικό 
εξομοιωτή CSE, στην αντιμε-
τώπιση έκτακτων καταστάσεων 
με παροχή Πρώτων Βοηθειών 
αλλά και στη χρήση νέων μη-
χανημάτων διάσωσης, όπως τα 
υπερσύγχρονα κοπτικά μηχα-
νήματα απεγκλωβισμού που 
έχει προμηθευτεί ο Ε.Ε.Σ. Στην 
μεγάλη εκπαιδευτική Ημερίδα 
έλαβαν μέρος εθελοντές Σα-

μαρείτες-Διασώστες από πολ-
λά Περιφερειακά Τμήματα του 
Ε.Ε.Σ, όπως Αθηνών, Διδυμο-
τείχου, Θεσσαλονίκης, Καβά-
λας, Κιλκίς, Κομοτηνής, Ξάν-
θης, Ορεστιάδας και Σερρών.

Την εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. πα-
ρακολούθησαν φορείς της 
Ελληνικής Αστυνομίας, της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 
ο Μητροπολίτης Μαρωνεί-
ας και Κομοτηνής κ.κ. Παντε-
λεήμων, ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος, 
καθώς και πολυάριθμα μέλη 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πρωτοποριακή εκπαίδευση των
Μονάδων Έρευνας και Διάσωσης (Μ.Ε.Δ.)
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός έδωσε δυναμικά το παρών 
σε άλλη μία κορυφαία αθλη-
τική διοργάνωση της χώρας, 
αναλαμβάνοντας εξ’ ολοκλή-
ρου την υγειονομική κάλυψη 
του ΔΕΗ Διεθνούς Ποδηλατι-
κού Γύρου Ελλάδας, ο οποίος 
διεξήχθη από τις 27 Απριλίου 
μέχρι και την 1η Μαΐου, καλύ-
πτοντας μια συνολική διαδρο-
μή 846,6 χιλιομέτρων, με εκκί-
νηση το Ηράκλειο Κρήτης και 
τερματισμό τα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, κλιμάκια Εθε-
λοντών Σαμαρειτών – Διασω-
στών του Ε.Ε.Σ, πλήρως εξο-
πλισμένοι με τον κατάλληλο 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, βρί-
σκονται στα πέντε ΕΤΑΠ του 
ΔΕΗ Διεθνούς Ποδηλατικού 
Γύρου Ελλάδας που πραγμα-
τοποιούνται σε Κρήτη, Αττική, 
Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και 
Ήπειρο για να προσφέρουν 

Πρωτοβάθμια Υγειονομική Πε-
ρίθαλψη όπου παραστεί ανά-
γκη. Μάλιστα, τις δύο πρώτες 
μέρες του αγώνα σε Κρήτη και 
Αθήνα, οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ, 
αντιμετώπισαν επιτυχώς δεκά-
δες περιστατικά τραυματισμών 
(τραύματα από πτώσεις, εξά-
ντληση αθλητών κ.α.) που προ-
έκυψαν σε διαγωνιζόμενους 
και θεατές, συμβάλλοντας κα-
θοριστικά στην ομαλή διεξα-
γωγή του αγώνα. Σημειώνεται 
ότι, οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ, 
έχουν αναλάβει να καλύψουν 
υγειονομικά και τις παράλλη-
λες δράσεις που συνοδεύουν 
τον ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικό 
Γύρο Ελλάδας, ο οποίος επα-
ναφέρει την  Ελλάδα στο επί-
κεντρο της παγκόσμιας αγωνι-
στικής ποδηλασίας.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυ-
γενάκης, αφού συνεχάρη τους 

εθελοντές του Ε.Ε.Σ. για το 
ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα 
που καλούνται να φέρουν εις 
πέρας, ανέφερε: «Θέλω από 
καρδιάς να σας ευχαριστήσω 
για την εξαιρετικά σημαντική 
συμβολή σας σε ακόμα ένα 
κορυφαίο αθλητικό γεγονός 
της χώρας, όπως είναι ο ΔΕΗ 
Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος 
Ελλάδας.  Πάντοτε είστε πα-
ρόντες όποτε σας χρειαστού-
με. Η απαιτητική αυτή διορ-
γάνωση, που εξελίσσεται σε 
5 περιφερειακές ενότητες και 
δεκάδες Δήμους, θα έχει συ-
νοδοιπόρους τους εθελοντές 
του Ερυθρού Σταυρού. Σε 
όλες τις περιοχές το κόκκινο 
του Ερυθρού Σταυρού θα εί-
ναι εκεί, με τους εκατοντάδες 
των εθελοντών του, οι οποίοι 
πάντα με χαμόγελο και αστεί-
ρευτη ενέργεια παραδίδουν 
μαθήματα ανθρωπιάς, αγάπης, 
στήριξης και αλληλεγγύης».
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί με την Ομάδα Αιγαίου 
στον 28ο Διάπλου σε Φούρνους, Θύμαινα,Αγαθονήσι, 

Αρκιούς, Λειψούς, Πάτμο, Δονούσα, Ανάφη, Κουφονήσι

Ο ΕΕΣ υλοποιώντας το πρό-
σφατο μνημόνιο συνεργασίας 
του με την Ομάδα Αιγαίου, με 
σκοπό την διεξαγωγή εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων σε 
παιδιά Α/θμιας και Β/θμιας εκ-
παίδευσης που ζουν σε μικρά 
και ακριτικά νησιά, συμμετείχε 
στον 28ο Διάπλου του Αιγαίου 
Πελάγους.

Οι νοσηλεύτριες – εκπαιδεύ-
τριες Πρώτων Βοηθειών και 
προγραμμάτων Αγωγής Υγεί-
ας του Τομέα Υγείας του ΕΕΣ, 

επισκέφθηκαν με την Ομάδα 
Αιγαίου, σε 9 συνολικά νη-
σιά, από 5 έως και 15 Μαΐου 
και πραγματοποίησαν εκπαι-
δευτικές βιωματικές δράσεις, 
σε 14 σχολικές μονάδες, με τη 
συμμετοχή 310 μαθητών. Σε 
κάθε σχολική μονάδα δόθηκε 
το βιβλίο Πρώτων Βοηθειών 
του Τομέα Υγείας ΕΕΣ, καθώς 
και έντυπο βιβλιαράκι με οδη-
γίες πρώτων βοηθειών σε όλα 
τα παιδιά και τους εκπαιδευτι-
κούς. 
Στα παιδιά του Δημοτικού, 

Γυμνασίου και Λυκείου, υλο-
ποιήθηκαν βιωματικές εκπαι-
δεύσεις Πρώτων Βοηθειών, με 
επιλογές θεμάτων ανάλογες 
με την κάθε ηλικιακή ομάδα. 
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, 
με τη χρήση προπλασμάτων, 
εκπαιδευτικών κατασκευών 
και υλικών, ενημερώθηκαν για 
την Ατομική Υγιεινή, τη Στομα-
τική Υγιεινή και την πρόληψη 
ατυχημάτων.
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Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων: Ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε εκδηλώσεις

για την ενδυνάμωση των προσφύγων

Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Προσφύγων (20/6), ο 
Τομέας Κοινωνικής Πρόνοι-
ας του Ε.Ε.Σ, οργάνωσε σε 
Αθήνα, Βόλο, Καλάβρυτα, 
Θεσσαλονίκη, Ριτσώνα και 

Λέσβο, το διάστημα 16 - 27 
Ιουνίου 2022,ποικίλες ανθρω-
ποκεντρικές δραστηριότητες, 
με στόχο την ενδυνάμωση 
των προσφύγων, στην πορεία 
ένταξής τους στην ελληνι-

κή κοινωνία και στην ενίσχυ-
ση του δεσμού μεταξύ της 
κοινωνίας υποδοχής και του 
προσφυγικού πληθυσμού.
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Στο πλαίσιο του μνημονίου 
συνεργασίας του Ε.Ε.Σ. με το 
Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύ-
ρου οι εθελοντές των Τομέων 
Σαμαρειτών-Διασωστών και 
Υγείας δίνουν δυναμικά το πα-
ρών στις κατάμεστες παραστά-
σεις του Φεστιβάλ σε Ηρώδειο 

και Πειραιώς 260, προσφέρο-
ντας τις πολύτιμες υπηρεσίες 
τους σε πολυάριθμα έκτακτα 
περιστατικά που προκύπτουν, 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
το πέρας των παραστάσεων.

Οι εθελοντές μας κερδίζουν 

επάξια τα συγχαρητήρια των 
θεατών που γνωρίζουν ότι δί-
πλα τους, ανά πάσα στιγμή, 
υπάρχουν εξειδικευμένοι δι-
ασώστες έτοιμοι να επέμβουν, 
έγκαιρα και αποτελεσματι-
κά, οπουδήποτε χρειαστεί.
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προσέγγισης αστέγων στο κέντρο της Αθήνας 
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, λόγω των ιδιαίτερα υψη-
λών θερμοκρασιών οργάνωσε 
την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022, 
έκτακτη δράση ενεργητικής 
προσέγγισης αστέγων και ερ-
γασίας στο δρόμο (streetwork) 
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, κλιμάκια του Ε.Ε.Σ 
στελεχωμένα από κοινωνι-

κούς λειτουργούς, εθελοντές 
Σαμαρείτες - Διασώστες και 
εθελοντές του Τομέα Υγείας, 
κινητοποιήθηκαν για την υπο-
στήριξη του άστεγου πληθυ-
σμού που διαβιεί υπό συνθή-
κες κοινωνικού αποκλεισμού 
στο κέντρο της Αθήνας, δια-
νέμοντας δέματα με ανθρω-
πιστικό υλικό (είδη ατομικής 
υγιεινής, είδη βασικής διατρο-

φής, ιματισμό, είδη προστα-
σίας από τον Covid 19 κ.α.)

Συνολικά, ωφελήθηκαν 250 
συμπολίτες μας, ενώ ανάλο-
γες δράσεις θα υλοποιηθούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κα-
λοκαιριού, ειδικότερα σε περι-
όδους κατά τις οποίες θα επι-
κρατούν αντίστοιχες συνθήκες.
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Με απόλυτη επιτυχία διεξή-
χθησαν οι Ναυαγοσωστικοί 
αγώνες σε θάλασσα και πι-
σίνα που διοργάνωσε ο Ελ-
ληνικός Ερυθρός Σταυρός 
στην παραλία Αρτέμιδας και 
στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ 
(4-5/6), στέλνοντας ηχηρό 
μήνυμα διάδοσης και ενδυ-
νάμωσης της Ναυαγοσωστι-
κής στην Ελλάδα. Οι αγώνες 

πραγματοποιήθηκαν παρου-
σία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, 
Dr. Αντώνιου Αυγερινού.  

Οι αγώνες, τους οποίους διορ-
γάνωσε ο Ε.Ε.Σ ως το μοναδι-
κό πλήρες μέλος της Διεθνούς 
Ναυαγοσωστικής Ομοσπονδί-
ας (I.L.S.F.) στην Ελλάδα, ήταν 
χωρισμένοι σε 2 κατηγορίες. 
Στην κατηγορία Qualifying 

που οδηγεί στη συμμετοχή 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Ναυαγοσωστικής στο Riccioni 
της Ιταλίας και στην κατηγο-
ρία Open, η οποία απευθυ-
νόταν  σε όσους θέλουν να 
γνωρίσουν τα αγωνίσματα της 
Ναυαγοσωστικής και να παρα-
κολουθήσουν διάφορα είδη 
διάσωσης στο υγρό στοιχείο.
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Εκπαίδευση Μονάδων  Έρευνας και Διάσωσης 
(ΜΕΔ) σε ορμητικά νερά και έκτακτα 

πλημμυρικά φαινόμενα

Οι Μονάδες Έρευνας και Δι-
άσωσης (ΜΕΔ) του Τομέα 
Σαμαρειτών-Διασωστών του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού συνεχίζουν με αμείω-
τους ρυθμούς την προετοιμα-
σία τους για την αντιμετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων, πραγ-
ματοποιώντας ευρείας κλίμα-
κας εκπαίδευση διάσωσης θυ-
μάτων από ορμητικά νερά και 

έκτακτα πλημμυρικά φαινόμε-
να. Η υλοποίηση του θεωρη-
τικού μέρους έγινε σε χώρους 
της Κομοτηνής, ενώ το πρα-
κτικό μέρος στον ποταμό Νέ-
στο (Σταυρούπολη Ξάνθης). 

Στόχος της εκπαίδευσης είναι 
η ορθή χρήση του διασωστι-
κού εξοπλισμού σε ορμητικά 
νερά και πλημμυρικά φαινό-

μενα, η διάσωση θυμάτων, 
αλλά και η ομαλή συνεργασία 
με την Πυροσβεστική Υπηρε-
σία (ΕΜΑΚ), τον Ελληνικός 
Στράτος (ΕΣ) και άλλους Φο-
ρείς. Η συγκεκριμένη εκπαί-
δευση θα πραγματοποιηθεί 
το προσεχές διάστημα και 
σε άλλα Τμήματα του Ε.Ε.Σ.
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Σε ιδιαίτερα θερμή και συγκι-
νησιακή ατμόσφαιρα πραγμα-
τοποιήθηκε το βράδυ της Κυ-
ριακής, 22 Μαΐου 2022, στο 
Περιστύλιο του Ζαππείου Με-
γάρου, η Τελετή Υπόσχεσης 
Εθελοντών Σαμαρειτών-Δια-
σωστών και Ναυαγοσωστών 
από τα Τμήματα Αθήνας και 
Πειραιά του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, παρουσία 
του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. 
Αντώνιου Αυγερινού, του Γε-
νικού Γραμματέα κ. Γεώργιου 
Σκούμα και πλήθους εκπρο-
σώπων της πολιτειακής και πο-
λιτικής ηγεσία της χώρας.

Συγκεκριμένα, στο κατάμε-
στο Περιστύλιο του Ζαππείου 
Μεγάρου, 160 νέοι εθελοντές 
Σαμαρείτες-Διασώστες έδω-
σαν όρκο πίστης στο ανθρω-
πιστικό και ερυθροσταυρικό 
ιδεώδες και δεσμευτήκαν να 
υπηρετούν και να προασπί-
ζονται τις υπέρτατες αξίες του 
εθελοντισμού και της προσφο-
ράς προς τον πάσχοντα συ-

νάνθρωπο, ολοκληρώνοντας 
με τον καλύτερο τρόπο την 
ιδιαίτερα απαιτητική, μακρο-
χρόνια, εκπαίδευσή τους και 
είναι πλέον απόλυτα έτοιμοι 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους όπου παραστεί ανάγκη. 
Παράλληλα, απονεμήθηκαν 
πτυχία και προαγωγές σε εθε-
λοντές του Ε.Ε.Σ, ως ελάχιστη 
ανταμοιβή τους για την καθορι-
στική συμβολή τους στο έργο 
του Οργανισμού όλα αυτά 
τα χρόνια, έχοντας πάντα σαν 
πυξίδα την διευρυμένη προ-
σφορά σε όλες τις κοινωνικές 
ομάδες. 

Στην εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. 
παρέστησαν εκπρόσωποι από 
την πολιτειακή και πολιτική 
ηγεσία της χώρας, καθώς και 
από Οργανισμούς, Φορείς και 
Αθλητικά Σωματεία που συ-
νεργάζεται στενά ο Τομέας 
Σαμαρειτών-Διασωστών του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού.

Τελετή Ορκωμοσίας 

νέων Εθελοντών 

Σαμαρειτών-

Διασωστών στο 

Περιστύλιο του 

Ζαππείου Μεγάρου
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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
http://www.redcross.gr/default.asp?pid=1&la=1

