
 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 3Δεκεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

5 Δεκεμβρίου – Διεθνήσ Ημζρα Εθελοντή 

 

Τθ Διεθνή Ημζρα Εθελοντή που γιορτάηεται ςτισ 5 Δεκεμβρίου τιμά ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ 

Σταυρόσ ςυγχαίροντασ όλουσ τουσ Εθελοντζσ για το ζργο τουσ.  

Σιμερα χιλιάδεσ εκελοντζσ ςτθρίηουν το ζργο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ με τθν 

προςφορά τουσ, ενϊ ο αρικμόσ των ενεργϊν εκελοντϊν ξεπερνά τα 12 εκατομμφρια 

διεκνϊσ. 

Ιδιαιτζρα φζτοσ που ολόκλθροσ ο πλανιτθσ πλιττεται από  τον COVID-19 και οι άνκρωποι 

βιϊνουν τισ ςοβαρζσ ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ, οι εκελοντζσ του 

Ερυκροφ Σταυροφ και τθσ Ερυκράσ Ημιςελινου ςε όλο τον κόςμο, ςυνεχίηουν να 

προςφζρουν τθ βοικεια τουσ, υποςτθρίηοντασ τισ ευάλωτεσ κοινότθτεσ, δίνοντασ 

προτεραιότθτα ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ που το ζχουν περιςςότερο ανάγκθ. 

Όλοι οι εκελοντζσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ με υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ, 

υποςτιριξθσ και αλλθλεγγφθσ βρίςκονται ακοφραςτα δίπλα ςτουσ ςυνανκρϊπουσ που 

χρειάηονται ιςχυρι και ςυνεχι ςτιριξθ παραδίδοντασ τρόφιμα, ιατρικά είδθ και είδθ 

υγιεινισ, ψυχολογικι υποςτιριξθ αλλά και ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ με ςκοπό τθν 

προςταςία τθσ υγείασ. 

Ειδικότερα, ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ: 

 

 Πραγματοποιεί κερμομετριςεισ ςε ςωφρονιςτικά καταςτιματα, νοςθλευτικά 

ιδρφματα, αερολιμζνεσ αλλά και δομζσ φιλοξενίασ προςφφγων και μεταναςτϊν  

 Διανζμει κατ’ οίκον τρόφιμα, φάρμακα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ  ςε ευπακείσ και 

ευάλωτεσ ομάδεσ 

 Παρζχει ιατροφαρμακευτικζσ ςυμβουλζσ (από εκελοντζσ επαγγελματίεσ ιατροφσ 

και φαρμακοποιοφσ), ενθμζρωςθ για τον covid -19 και τα μζτρα πρόλθψθσ αλλά 

και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ, μζςω τθλεφωνικϊν γραμμϊν ςτιριξθσ 

 Πραγματοποιεί εκελοντικζσ αιμοδοςίεσ  

 Παρζχει επιςιτιςτικιβοικεια ςε άτομα που παραμζνουν ςε καραντίνα ςε διάφορα 

ξενοδοχεία τθσ Ακινασ 



 Πραγματοποιεί ςυχνά δράςεισ streetwork μζςω των οποίων παρζχει πρϊτεσ 

βοικειεσ ψυχικισ υγείασ, ενθμζρωςθ και διανζμει είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ, 

υγειονομικόυλικό και ξθρά τροφι ςε άτομα που διαβιοφν ςτο δρόμο. 

 Υλοποιεί προγράμματα «Βοικεια ςτο ςπίτι για θλικιωμζνουσ και άτομα με ειδικζσ 

ανάγκεσ  

 Σε ςυνεργαςία με τθν Πολιτικι Προςταςία αναπτφςςει ςκθνζσ ςτον προαφλιο 

χϊρο νοςοκομείων  

 Συνεργάηεται και παρζχει υποςτιριξθ ςε Κρατικζσ Δομζσ και Φορείσ (Διμουσ, 

Νοςοκομεία, Γθροκομεία κλπ), με διάκεςθ Εκελοντϊν και παροχι υγειονομικοφ 

υλικοφ. 

 

Ο Πρόεδροσ του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ, Δρ. Αντώνιοσ Αυγερινόσ με αφορμι τθ 

Διεκνι Ημζρα Εκελοντιευχαρίςτθςε όλουσ τουσ εκελοντζσ και τισ εκελόντριεσ του 

Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ για τισ υπθρεςίεσ που κακθμερινά προςφζρουν ςτθν 

ελλθνικι κοινωνία, οι οποίοι όπωσ διλωςε, επιδεικνφουν εν μζςω πανδθμίασ, υψθλό 

αίςκθμα ευκφνθσ, αυταπάρνθςθσ και αυτοκυςίασ αλλά και αποκζματα ψυχικισ αντοχισ. 

«Σασ καυμάηουμε, ςασ τιμοφμε, ςασ ευχαριςτοφμε και ςασ χειροκροτοφμε»ανζφερε 

χαρακτθριςτικά ο Δρ. Αυγερινόσ ενϊ τονίηοντασ τθν αξία του εκελοντιςμοφ, κάλεςε τουσ 

νεότερουσ πολίτεσ να ςυμβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ωσ εκελοντζσ ςτο ζργο του 

Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ: «Παρακαλώ κερμά τισ νζεσ και τουσ νζουσ μασ να γίνουν 

εκελοντζσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ και να ςυμπορευκοφμε όλοι μαηί ςτον ωραίο 

δρόμο του ανκρωπιςμοφ και του εκελοντιςμοφ».  

*** 


