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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διπλή διάκριση για τον Ε.Ε.Σ. στα φετινά βραβεία  

Healthcare Business Awards 2017 

 
Στη λαμπρή τελετή απονομής των βραβείων Healthcare Business Awards 2017, για την 

ανάδειξη των βέλτιστων και καινοτόμων πρωτοβουλιών στο εξαιρετικά απαιτητικό 

περιβάλλον της Υγείας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απέσπασε δύο πολύ σημαντικές 

διακρίσεις, οι οποίες αποτελούν το επιστέγασμα μίας μακράς και κοπιώδους προσπάθειας 

στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, αλλά και μία ηθική δικαίωση για τη συμβολή του στην 

άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, από τις οποίες κατά κύριο λόγο πλήττονται οι πλέον 

ευάλωτες ομάδες του ελληνικού πληθυσμού.  

Το βράδυ της Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & 

Thalasso,  κατά τη διάρκεια της εορταστικής τελετής που διοργάνωσαν για δεύτερη 

συνεχή χρονιά το Health Daily και η Boussias Communications, ο Πρόεδρος του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, αλλά και με εμφανή 

τη συγκίνηση για το μέγιστο επίτευγμα του Ε.Ε.Σ., ανέβηκε στο βήμα για να παραλάβει ένα 

πολύ ξεχωριστό βραβείο (Silver Award) στην κατηγορία «Εθνική/Περιφερειακή 

Πρωτοβουλία για την Υγεία». Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. ευχαρίστησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια 

το μόνιμο προσωπικό και τους χιλιάδες των εθελοντών του Οργανισμού για την 

αποφασιστική συμβολή τους στο μεγάλο αυτό ανθρωπιστικό έργο.  

http://www.inewsgr.com/t/business_business.htm


Το Ασημένιο Βραβείο απονεμήθηκε στον Ε.Ε.Σ. έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση όλων των 

υποψηφιοτήτων από τα διακεκριμένα μέλη της κριτικής επιτροπής, για το πολυσχιδές 

πρόγραμμα υπηρεσιών και δράσεων υγείας που παρείχε και εξακολουθεί να παρέχει σε 

πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν σε συγκεκριμένα Κέντρα Φιλοξενίας στην 

Ηπειρωτική Ελλάδα (Σκαραμαγκά, Ριτσώνα, Νέα Καβάλα, Κορδελιό). Στα προαναφερθέντα 

Κέντρα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού 

Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, αλλά και τους Ερυθρούς Σταυρούς της Ισπανίας, της 

Φινλανδίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας, έχει καθημερινή παρουσία και δράση, μέσα 

από ένα πολυσύνθετο πλέγμα υπηρεσιών υγείας. Στόχος είναι αφενός μεν να βελτιωθεί η 

πρόσβαση των προσφύγων και των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας, αφετέρου δε να 

ενδυναμωθούν οι ίδιοι οι πληθυσμοί ώστε να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο στην προάσπιση 

της υγείας τους στις κοινότητες όπου ζουν και αναπτύσσονται. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

λειτουργούν σε πολλαπλά επίπεδα, περιλαμβάνοντας Βασικές Υπηρεσίες Υγείας, 

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη, Προαγωγή της Υγείας και της Υγιεινής, Εκπαίδευση 

Προσφύγων και Μεταναστών στις Πρώτες Βοήθειες. 

Η παραπάνω αναγνώριση δεν ήταν ωστόσο η μοναδική. Ο Ε.Ε.Σ. κατάφερε να εξασφαλίσει 

και μια δεύτερη, υψηλότερη διάκριση, στην ίδια κατηγορία, χάρη στο Πρόγραμμα 

κοινωνικής προσφοράς «προΣfΕΕρουμε», του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο κέρδισε το Χρυσό Βραβείο, 

αποσπώντας τις ενθουσιώδεις επιδοκιμασίες των παρευρισκομένων.  

Το οδοιπορικό του «προΣfΕΕρουμε» ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 από το νησί της 

Ρόδου, συνεχίστηκε στη Φλώρινα (Νοέμβριος 2016), τα Ιωάννινα (Μάρτιος 2017), την 

Αλεξανδρούπολη και τη Ξάνθη (Μάιος 2017). Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις Δομές 

και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των περιοχών αυτών, χορηγήθηκαν πάνω από 55.000 

συσκευασίες φαρμακευτικού υλικού, αναλώσιμων και ειδών πρώτης ανάγκης, 

αγοράστηκαν φαρμακεία Πρώτων Βοηθειών, καλύφθηκαν ανάγκες των παιδιών σε σχολικά 

είδη και σε υλικά χειροτεχνίας, δωρίστηκαν παιχνίδια στις δομές, ενώ υλοποιήθηκαν 30 

εκπαιδευτικές ώρες σεμιναρίων στις Πρώτες Βοήθειες. 

Η συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην άκρως επιτυχημένη διοργάνωση και 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας του «προΣfΕΕρουμε» ήταν αναμφίβολα καθοριστικής 

σημασίας. Σε όλες τις παραπάνω πόλεις-σταθμούς του προγράμματος, ο Ε.Ε.Σ. αναλάμβανε 

να κινητοποιήσει το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό του (είτε αυτό αφορούσε 

επαγγελματικά στελέχη είτε τους πολυάριθμους εκπαιδευμένους εθελοντές του), αλλά και 

να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις υφιστάμενες υποδομές του, προσφέροντας 

ανακούφιση και ουσιώδη βοήθεια σε όσους το είχαν ανάγκη. Το δύσκολο αυτό έργο θα 

συνεχιστεί απρόσκοπτα και το επόμενο διάστημα, καθώς οι ανάγκες παραμένουν υψηλές, 

απαιτώντας τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.  

 


