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Η HSBC υποστηρίζει το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

Οι εργαζόμενοι της Τράπεζας συγκέντρωσαν είδη προσωπικής υγιεινής για τους πρόσφυγες που 

τα έχουν ανάγκη 

Η HSBC Ελλάδος μέσα από το Sports & Social Club της, οργάνωσε συγκέντρωση ειδών προσωπικής 
υγιεινής, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην τρέχουσα προσφυγική 
κρίση. 
 

Μέσα σε μόνο 2 εβδομάδες, χάρη στην ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της Τράπεζας, συγκεντρώθηκαν 
περισσότερες από 35 κούτες με είδη προσωπικής υγιεινής, όπως πάνες, σαμπουάν, σαπούνια, μπιμπερό, 
μωρομάντηλα κ.α. Επιπλέον, η Τράπεζα υποστήριξε τη συγκεκριμένη δράση προσφέροντας αδιάβροχα για 
ενηλίκους και παιδιά. 
 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς 
Ημισελήνου (IFRC), προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες και μετανάστες που διασχίζουν την 
Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, 19.700 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν επωφεληθεί από το έργο του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος επιδιώκει να βοηθήσει 200.000 επιπλέον ευάλωτους συνανθρώπους μας στο 
άμεσο μέλλον. 
 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, με αφορμή την ανάληψη της 
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, εξήρε τη γενναιόδωρη χειρονομία του προσωπικού της HSBC, επισημαίνοντας 
παράλληλα το γεγονός ότι «η ενέργεια αυτή αποτελεί έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης στο ανθρωπιστικό έργο 
που επιτελεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κατά την τρέχουσα περίοδο της διόγκωσης του μεταναστευτικού 
φαινομένου και των αυξημένων προκλήσεων».  
 

Ο κ. Στέλιος Πιρπινιάς, Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Marketing της HSBC Ελλάδος και Πρόεδρος του 
HSBC Sports & Social Club, δήλωσε: «Τώρα που η Ελλάδα και οι γειτονικές της χώρες αντιμετωπίζουν αυτή 
τη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, η συνεισφορά των πολιτών και των επιχειρήσεων στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των προσφύγων είναι καθοριστική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της HSBC που, 
όπως πάντα, συμμετείχαν ενεργά και σε αυτή τη δράση συγκεντρώνοντας μια εντυπωσιακά μεγάλη ποσότητα 
ειδών προσωπικής υγιεινής, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη οι συνάνθρωποί μας». 
 

Το Σεπτέμβρη 2015, ο Όμιλος της HSBC δώρισε 500.000 δολάρια στον Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να 
υποστηρίξει πρόσφυγες σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
(ΠΓΔΜ), η Σερβία και η Τουρκία. 
 
Σχετικά με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, ιδρύθηκε στις 10 
Ιουνίου 1877 και αποτελεί τον μεγαλύτερο ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα. Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική 
προσφορά και στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, υποστηρίζοντας 
τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και γενικότερα ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, 
χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση.  Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου 
συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη. Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο εξωτερικό, ο 
Ε.Ε.Σ., σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία συμμετέχει σε επιχειρήσεις διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Στην Ελλάδα, το 
πολυδιάστατο έργο του Ε.Ε.Σ. (προνοιακό, ιατρονοσηλευτικό, διασωστικό, κοινωνικό, ψυχοκοινωνικό, εκπαιδευτικό, κλπ.) 
υλοποιείται από 13 Περιφερειακά και 58 Τοπικά Τμήματα.  
 
Σχετικά με το HSBC Sports & Social Club  

Στόχος του Sports & Social Club είναι να προωθεί και να ενθαρρύνει κοινωνικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες των 
εργαζομένων της HSBC Ελλάδος. 
 
Ο Όμιλος της HSBC 

Η HSBC Holdings plc, μητρική εταιρεία του Ομίλου HSBC, έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Ο Όμιλος εξυπηρετεί πελάτες σε όλο 
τον κόσμο από περίπου 6.100 γραφεία σε 72 χώρες και περιοχές στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο και Λατινική Αμερική, τη 
Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με ενεργητικό που ξεπέρασε τα 2.549 δις δολάρια ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η HSBC είναι 
ένας από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως.  
Στην Ελλάδα ο Όμιλος HSBC δραστηριοποιείται από το 1981 με παρουσία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Προσφέρει 
τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες αλλά και σε εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες.

 


