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Οι διαρκώς επιταχυνόμενοι ρυθμοί διαβίωσης 
της Ανθρώπινης κοινότητας, με αλλεπάλληλες 
μεταβολές και τροποποιήσεις διαμορφώνουν 
συνθήκες που καθιστούν απαραίτητη την επα-
γρύπνηση και την πλήρη ετοιμότητα του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ). Η παρουσία 
μας οφείλει να καλύψει την απόσταση που 
βρίσκεται ανάμεσα στις σταθερές αρχές μας 
και τις ανθρώπινες ανάγκες.

Εμπνεόμαστε δεοντολογικά από μια ιδέα και 
ένα όραμα, να μετουσιώσουμε σε πράξη, την 
παρουσία του ΕΕΣ στο προσκήνιο, ενισχύο-
ντας την ιστορική του διαδρομή και την προο-
πτική του στην τρέχουσα δεινή διεθνή συγκυ-
ρία.

Μια γραμμική διαδικασία μετάδοσης γνώσεων 
και τεχνογνωσίας, με στόχο την εκπαίδευση 
και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εθελοντών 
και των υπαλλήλων αποκαλύπτει με αφοπλι-
στική ειλικρίνεια και αναλυτική ευκρίνεια το 
Ερυθροσταυρικό οπλοστάσιο. Η εξατομίκευ-
ση γνώσης μέσα από προγράμματα επιμόρ-
φωσης και εξειδίκευσης αξιοποιεί την εμπει-
ρία, τον σχεδιασμό και την οργάνωση, ώστε να 
μπορούν να μετουσιώσουν τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες τους στο πεδίο.

Η εμπειρία προσέγγισης των καίριων  προ-
βλημάτων επικεντρώνει την προσοχή και την 
επιμέλεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
στην εξέλιξη και στο σχεδιασμό μεθοδολογι-
κών εργαλείων που στοχεύουν στην προσέγ-
γιση και ενδυνάμωση των ιδιαίτερα ευάλωτων 
πληθυσμιακών ομάδων και των ανθρώπων 
που διαβιούν στον δρόμο.( streetwork)
 Με  καινοτόμες  κοινωνικές παρεμβάσεις και  
πρωτοποριακές δράσεις προληπτικής  και θε-
ραπευτικής σημασίας συμπαραστεκόμαστε σε 
ανθρώπους που χρήζουν άμεσης βοήθειας 
και ενδημούν σε αστικό και περιαστικό περι-
θωριοποιημένο περιβάλλον, παρέχοντας ένα 
πλαίσιο προστασίας και διαβίωσης.

Η πολύμηνη παρουσία μας με Κινητή Μονά-
δα Υγείας και επαγγελματιών Νοσηλευτριών 
στα σύνορα της Ουκρανίας με την Ρουμανία, 
καθώς και οι εννέα αποστολές ανθρωπιστικής 
Βοήθειας  εντός της χώρας  της Ουκρανίας 
επιβεβαιώνουν την επαναφορά και εδραίωση 
του Ε.Ε.Σ. στην Διεθνή Κοινότητα.
 
Η καλλιέργεια της συλλογικής ευθύνης,  η 
συνεχής εκπαίδευση,  η επιμόρφωση και η τε-
χνογνωσία συνθέτουν το μωσαϊκό της Ανθρω-
πιστικής μας Πυραμίδας. Σε πλήρη ετοιμότητα 
και με οξυμένα αντανακλαστικά στην πρώτη 
γραμμή της μάχης με τις φλόγες αναλάβαμε 
καίριο ρόλο στις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Με διεισδυτική αντιμετώπιση, συμπληρωματι-
κή επικουρία και αποτελεσματικές Υπηρεσίες 
στο Μεταναστευτικό, στις πλημμύρες και  σε 
όλες τις φυσικές καταστροφές απανταχού της 
Ελλάδας ο  Ε.Ε.Σ.  με το πλήθος των υπαλλή-
λων και εθελοντών του επισφραγίζει την δυ-
ναμική του δραστηριότητα.
   
Ο όγκος των δράσεων, όντας υπερβολικός και 
υπερμεγέθης, δεν μου επιτρέπει την αναλυτι-
κότερη παρουσίασή του. Από τις Αναζητήσεις 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μέχρι την 
ενθάρρυνση συμμετοχής παιδιών και νέων 
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στις δραστηριότητές του, την κλιματική αλλα-
γή και την οικολογία, έχουμε στραμμένη την 
προσοχή μας εστιάζοντας στο ουσιώδες των 
εξαιρετικά δυσμενών κοινωνικών συνθηκών. 
Συνθήκες που καθιστούν απαραίτητη τη συλ-
λογική εθελοντική δράση εκφραζόμενη από 
ομοιογένεια πεποιθήσεων και αξιών που λαμ-
βάνουν χώρα στους κόλπους του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού.

Η συνέπεια, η σταθερότητα και η συνοχή περι-
λαμβάνουν μια στέρεα και δομημένη μεθοδο-
λογία, η οποία μας επιτρέπει την αξιοποίηση 
και εξέλιξη της Ερυθροσταυρικής παρακατα-
θήκης μακριά από αυτιστικές πρακτικές του 
παρελθόντος. Με δημιουργικό πάθος και αφο-
σίωση, με στάση συμπαράστασης και πράξεις 
υποστήριξης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
εκφράζει μια ομοιογένεια πεποιθήσεων και 
αξιών εφαρμόζοντας νέες βιωματικές, μεθοδι-
κές και ρομαντικές πρακτικές.

Τα ισχυρά λοιπόν ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
οι δίαυλοι μέσω των οποίων εξελίσσονται οι 
αμετακίνητες ανθρωπολογικές σταθερές, μέσα 
από επιβαλλόμενες διαδρομές, φωτίζουν τους 
τρόπους με τους οποίους ο Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός καλείται να επιτελέσει υπέγγυο 
ρόλο αποτελώντας μια από τις ισχυρότερες 
εγγυήσεις για μια επιταχυνόμενη ανοδική και 
μακρόσυρτη πορεία μείζονος σπουδαιότητας.

Εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά, Ευτυχισμέ-
νο το Νέο Έτος, γεμάτο δημιουργία και πρόο-
δο. Εύχομαι επίσης, να έχουμε όλοι μας μία 
χρονιά γεμάτη αγάπη, συμπαράσταση, προ-
σφορά και  υλοποίηση του μεγαλύτερου ορά-
ματος:

« Ενός κόσμου που θα πορεύεται με σεβασμό 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα προοδεύ-
ει συνολικά μέσω του ανθρωπισμού».

Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.

Dr. Αντώνιος Αυγερινός
Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.
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Ο Ε.Ε.Σ. στο πλευρό των πληγέντων από τις 
καταστροφικές πλημμύρες στην Κρήτη     

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Άμεση ήταν η κινητοποίη-
ση των εθελοντών Σαμαρει-
τών-Διασωστών του Ε.Ε.Σ. για 
την αντιμετώπιση των εκτετα-
μένων καταστροφών από τη 
σφοδρή κακοκαιρία που έπλη-
ξε την Κρήτη (15/10) και προ-
κάλεσε τεράστια προβλήματα 
στην ευρύτερη περιοχή του 
Ηρακλείου και ιδιαίτερα στην 
Αγία Πελαγία, όπου οι δρό-
μοι μετατράπηκαν σε ορμητι-
κούς χειμάρρους καταστρέ-

φοντας τα πάντα στο πέρασμά 
τους, ενώ η ευρύτερη περιοχή 
«βούλιαξε» στη λάσπη προκα-
λώντας εκτεταμένες καταστρο-
φές σε σπίτια και οδικό δίκτυο.

Οι εθελοντές Σαμαρείτες-Δια-
σώστες από τα Περιφερειακά 
Τμήματα Ηρακλείου, Ρεθύ-
μνου, Μοιρών, Χανίων και Αγί-
ου Νικολάου του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, βρισκόμε-
νοι σε συνεχή επικοινωνία με 

την Πυροσβεστική και την Πο-
λιτική Προστασία, μετέβησαν 
από τις πρώτες ώρες εκδή-
λωσης των ακραίων καιρικών 
φαινομένων στις πληγείσες 
περιοχές, ενισχύοντας τις προ-
σπάθειες απάντλησης υδάτων 
και καθαρισμού του οδικού δι-
κτύου, προσφέροντας παράλ-
ληλα Πρώτες Βοήθειες στους 
πολίτες αλλά και βοήθεια στις 
μετακινήσεις τους με τα δια-
σωστικά οχήματα του Ε.Ε.Σ.

Ενημερωτικό Δελτίο  |  5

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

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνέδραμε 400 
μετανάστες στην Παλαιοχώρα Χανίων

Άμεση ήταν ανταπόκριση των 
εθελοντών του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού σε έκτα-
κτη κατάσταση που προέκυ-
ψε στην Κρήτη (22/11), όταν  
αλιευτικό σκάφος, το οποίο 
μετέφερε περίπου 400 μετα-
νάστες μεταξύ των οποίων 
και 24 παιδιά, ελλιμενίσθη-
κε στην Παλαιοχώρα Χανίων.

Συγκεκριμένα, εθελοντές 
Σαμαρείτες-Διασώστες και 
εθελοντές του Τομέα Υγείας 
από τα Περιφερειακά Τμήμα-
τα Κισσάμου και Χανίων του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού βρέθηκαν από την πρώτη 
στιγμή στο πλευρό των επι-
βατών, πολλοί εκ των οποίων 
έφεραν τραύματα ή αντιμετώ-

πιζαν προβλήματα υγείας. Οι 
εθελοντές του Ε.Ε.Σ. παρείχαν 
Πρώτες Βοήθειες και Πρώτες 
Βοήθειες Ψυχικής Υγείας, ενώ 
συνέδραμαν και στη μεταφορά 
τριών πιο σοβαρών περιστατι-
κών στο νοσοκομείο. Παράλ-
ληλα, προσέφεραν γεύματα 
και εμφιαλωμένα νερά, καθώς 
και είδη προσωπικής υγιεινής.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε
μεγάλες δράσεις Ευαισθητοποίησης και Πρόληψης

για τον καρκίνο του Μαστού

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του καρκίνου του 
μαστού (25/10), διοργάνωσε 
με επιτυχία και ευρεία απή-
χηση στο κοινό μια σειρά από 
δράσεις, στοχεύοντας στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση του κοινού για ένα τόσο 
σοβαρό ζήτημα που δυστυ-
χώς στοιχίζει τη ζωή σε εκα-

τοντάδες χιλιάδες γυναίκες 
παγκοσμίως, ενώ στην Ελλά-
δα εντοπίζονται περισσότερες 
από 5.000 νέες περιπτώσεις 
καρκίνου του μαστού κάθε 
χρόνο.Κινητές Μονάδες Υγεί-
ας του Ε.Ε.Σ. βρέθηκαν σε 
κεντρικά σημεία της Αττικής 
(Πλατεία Συντάγματος, Καλ-
λιθέα, Φυλή, Πειραιά), πραγ-
ματοποιώντας κλινική εξέταση 

(ψηλάφηση) από γυναικολόγο 
στο κοινό, συνταγογράφηση 
εργαστηριακών εξετάσεων 
προσυμπτωματικού ελέγ-
χου, βιωματική εκπαίδευση 
στην αυτοεξέταση με χρήση 
προπλάσματος, καθώς και 
ενημέρωση μέσω έντυπου 
υλικού για την αξία πρόλη-
ψης και έγκαιρης διάγνωσης.  

Ενημερωτικό Δελτίο  |  9

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης

για τον διαβήτη σε Αθήνα και Πειραιά

Με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Διαβήτη (14/11), ο Ελ-
ληνικός Ερυθρός Σταυρός, 
υλοποίησε μεγάλες δράσεις 
σε Αθήνα (Πλατεία Συντάγ-
ματος) και Πειραιά (Πλατεία  
Ελευθερίου Βενιζέλου) για 
την ενημέρωση και ευαισθη-

τοποίηση του κοινού για την 
αξία της πρόληψης, της έγκαι-
ρης διάγνωσης και της σωστής 
διαχείρισης του διαβήτη. Η 
Κινητή Ομάδα Υγείας του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
στελεχωμένη με γιατρούς και 
νοσηλευτές του Τομέα Υγείας 

του Ε.Ε.Σ, πραγματοποίησαν 
μετρήσεις σακχάρου σε εκατο-
ντάδες πολίτες, καθώς και ανα-
λυτική ενημέρωση για τους 
τρόπους με τους οποίους όλοι 
μπορούμε να προλάβουμε τον 
διαβήτη και τις επιπλοκές του.
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Ο Ε.Ε.Σ. γιόρτασε την «Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδιού» με μεγάλη εορταστική δράση

στην Πλατεία Συντάγματος  

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, με αφορμή την «Παγκό-
σμια Ημέρα του Παιδιού», 
σκόρπισε χαμόγελα, χαρά και 
αισιοδοξία σε μικρούς και με-
γάλους, πραγματοποιώντας 
εορταστική εκδήλωση στην 
Πλατεία Συντάγματος (11/12), 
παρουσία του Προέδρου του 
Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού. 

Η  μεγάλη εκδήλωση που δι-
οργάνωσε ο Τομέας Κοινωνι-

κής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. είχε 
στόχο την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού 
για τη χάρτα των δικαιωμάτων 
του παιδιού και τις δεσμεύ-
σεις των κυβερνήσεων για μια 
υποστηρικτική για το παιδί κοι-
νωνία και περιελάβανε Εκθε-
σιακό Περίπτερο και δράσεις 
εμψύχωσης παιδιών για δημι-
ουργική έκφραση και παιχνίδι. 
Ταυτόχρονα, έγινε ενημέρωση 
για το έργο και τις δράσεις κοι-

νωνικής παρέμβασης του Το-
μέα Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
για την παιδική προστασία και 
την ψυχοκοινωνική υποστήρι-
ξη των πλέον ευάλωτων ομά-
δων πληθυσμού. Η μεγάλη 
δράση του Ε.Ε.Σ.συντονίστη-
κε από κοινωνικούς λειτουρ-
γούς του Τομέα Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Εθελοντές Ειδι-
κότητας Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ενημερωτικό Δελτίο  |  11

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

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, στην κατάμεστη αίθουσα 
Banquet του Μεγάρου Μου-
σικής, διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία και τεράστια απήχηση 
στο κοινό  μουσική συναυλία 
της Μικτής Χορωδίας Ενηλί-
κων του Περιφερειακού Τμή-
ματος Νέας Σμύρνης του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού 
(20/11), με τίτλο: «Τα τραγού-
δια είναι ευχή και πάρε τη μαζί 
σου..», παρουσία του Προέ-
δρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνι-
ου Αυγερινού και του Γενι-
κού Γραμματέα, κ. Γεώργιου 
Σκούμα. Κατά τη διάρκεια της 
συναυλίας, περισσότεροι από 
600 θεατές ταξίδεψαν νοερά 

με τραγούδια κορυφαίων Ελ-
λήνων Συνθετών, καθώς και 
τραγούδια της Μικράς Ασίας 
ως αφιέρωμα στη συμπλήρω-
ση 100 χρόνων από τη Μικρα-
σιατική καταστροφή, τα οποία 
εκτέλεσαν 34 χορωδοί/εθελο-
ντές του Ε.Ε.Σ. Τα κείμενα και 
τις διαφάνειες που πλαισίωσαν 
τα τραγούδια επιμελήθηκε η 
χορωδός/φιλόλογος κα Μαρία 
Πέττα, ενώ την καλλιτεχνική δι-
εύθυνση της συναυλίας είχε η 
μαέστρος, κα Αλεξάνδρα Μη-
τσοπούλου. 

Στη μεγάλη συναυλία του 
Ε.Ε.Σ. παρευρέθησαν κορυ-
φαία στελέχη της πολιτικής και 

πολιτειακής ηγεσίας της χώρας 
που στηρίζουν έμπρακτα το 
έργο και τις δράσεις του Ε.Ε.Σ, 
ενώ στην έναρξη της απηύθυ-
ναν χαιρετισμό η Υπουργός 
Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώ-
νη, η οποία μίλησε με τα πλέ-
ον κολακευτικά λόγια για την 
πολυδιάστατη προσφορά του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
και των εθελοντών του προς 
όφελος της Ελληνικής κοινωνί-
ας, καθώς και ο Γενικός Γραμ-
ματέας Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Καταπολέμησης της 
Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης, 
ως εκπρόσωπος του Προέ-
δρου της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης.
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Ο Ε.Ε.Σ. διοργάνωσε θεατρική παράσταση 
«Οι ήρωες της διπλανής πόρτας» για να 

τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, την Κυριακή 4 Δεκεμβρί-
ου, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Εθελοντισμού (5/12),  
διοργάνωσε με τεράστια επιτυ-
χία και αθρόα επισκεψιμότητα 
θεατρική παράσταση στο Γυά-
λινο Μουσικό Θέατρο, με τίτλο 
«Οι ήρωες της διπλανής πόρ-
τας», προκειμένου να τιμήσει 
τους χιλιάδες των εθελοντών 

του που προσφέρουν καθη-
μερινά τις υπηρεσίες τους για 
να ενισχύσουν το κοινωνικό 
σύνολο. 

Οι περισσότεροι από 500 θεα-
τές που βρέθηκαν στο Γυάλινο 
Μουσικό Θέατρο χειροκρό-
τησαν θερμά τους εθελοντές 
που πρωταγωνίστησαν στην 
παράσταση του Ε.Ε.Σ, ανα-

γνωρίζοντας και επικροτώντας 
την τεράστια προσπάθεια που 
κατέλαβαν όλο αυτό το διάστη-
μα. Σκηνοθέτης της παράστα-
σης ήταν ο κ. Γιώργος Κουρ-
τέσης, ενώ πρωταγωνιστές το 
μουσικό συγκρότημα REC με 
τον Mike Βασιλειάδη και η Ελι-
σάβετ Αθανασιάδου. 
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, πιστός στο ανθρωπιστικό 
του καθήκον υλοποίει συ-
νεχώς δράσεις ενεργητικής 
προσέγγισης και υποστήριξης 
αστέγων (streetwork) προκει-
μένου να ενισχύσει εκατοντά-
δες ευάλωτους συμπολίτες 
μας. Οι δράσεις αυτές θα συ-
νεχισθούν καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του επερχόμενου χειμώ-
να, ειδικότερα σε περιόδους 

κατά τις οποίες θα επικρα-
τούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Κατά τη διάρκεια των δράσε-
ων κοινωνικοί λειτουργοί του 
ΕΕΣ, με την υποστήριξη των 
εθελοντών του ΕΕΣ, διανέ-
μουν στους άστεγους υλικό 
άμεσης κοινωνικής βοήθειας 
(ξηρά τροφή, είδη ατομικής 
υγιεινής, είδη προστασίας από 
τις καιρικές συνθήκες, μέσα 

προστασίας από τον Covid 19 
& ιματισμό κ.α.). Ταυτόχρονα, 
παρέχονται Πρώτες Βοήθειες 
και Πρώτες Βοήθειες Ψυχι-
κής Υγείας, θερμομετρήσεις, 
καθώς και ενημέρωση στον 
πληθυσμό για τους χώρους 
προσωρινής φιλοξενίας και τα 
μέτρα αρωγής και υποστήριξης 
που αναπτύσσονται από την 
οικεία Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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Τεράστια η προσφορά των εθελοντών
του Ε.Ε.Σ. στη διεξαγωγή του

39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πα-
ρουσία του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού στη διεξαγωγή 
του 39ου Αυθεντικού Mαρα-
θωνίου Αθήνας.Περισσότεροι 
από 200 εθελοντές Σαμαρεί-
τες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ, απ’ 
όλη την Ελλαδα, παρείχαν 
πρωτοβάθμια υγειονομική κά-
λυψη, από την αφετηρία και 
σε όλη τη διαδρομή, μέχρι τον 
μεγάλο τερματισμό στο Καλλι-
μάρμαρο. Επίσης, οι νοσηλεύ-
τριες του Ε.Ε.Σ. σε όλα τα ια-

τρεία προσέφεραν πολύτιμες 
υπηρεσίες στην περιποίηση 
των τραυμάτων των αθλητών. 
Λόγω του μεγάλου αριθμού 
συμμετεχόντων υπήρξαν εκα-
τοντάδες περιστατικά που 
χρειάστηκαν την άμεση επέμ-
βασή του Ε.Ε.Σ. Συγκινημένοι 
οι δρομείς ευχαρίστησαν του 
εθελοντές του Ε.Ε.Σ. για την 
τεράστια προσφορά τους, λέ-
γοντας επιγραμματικά ότι «χω-
ρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε 
να έχουμε τερματίσει».

Σημειώνεται ότι, στον 39ο 
αυθεντικό Μαραθώνιο Αθή-
νας, έλαβαν μέρος και εθελο-
ντές του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, γεμίζοντας υπερη-
φάνεια τις απανταχού Ερυ-
θροσταυρίτισσες και Ερυθρο-
σταυρίτες.Ο Ε.Ε.Σ. απέδειξε 
για άλλη μία φορά ότι είναι ο 
ακαταμάχητος στυλοβάτης και 
πρωτεργάτης στην επιτυχή δι-
εξαγωγή των μεγάλων αθλη-
τικών γεγονότων της Ελλάδας.
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Εντυπωσιακή η παρουσία των εθελοντών 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

στο All Star Game 2022

Εξαιρετική ήταν η παρουσία 
των εθελοντών Σαμαρειτών-Δι-
ασωστών του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) στο 
AllStarGame 2022 που διορ-
γάνωσε ο  Ελληνικός Σύνδε-
σμος Ανωνύμων Καλαθοσφαι-
ρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε), 
το οποίο συνδυάστηκε με τη 
συμπλήρωση 30 ετών από την 
ίδρυσή του.

Oι εθελοντές του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού παρείχαν 
εξολοκλήρου υγειονομική 
κάλυψη στη διήμερη μεγάλη 
γιορτή του Ελληνικού μπά-
σκετ, κερδίζοντας τις εντυπώ-
σεις με την εξαιρετική παρου-
σία τους, καθώς και το ζεστό 
χειροκρότημα του κόσμου 
που παρακολούθησε ένα κο-
ρυφαίο αθλητικό γεγονός στο 

Ο.Α.Κ.Α. Ταυτόχρονα, στο εκ-
θεσιακό περίπτερο του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
στον περιβάλλοντα χώρο του 
Ο.Α.Κ.Α, εκατοντάδες πολίτες 
ενημερώθηκαν για το πολύ-
πλευρο, πολυδιάστατο και πο-
λυποίκιλο ανθρωπιστικό έργο 
που προσφέρει καθημερινά 
ο Οργανισμός στην Ελληνική 
κοινωνία.
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Ο Ε.Ε.Σ. διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα για 
την Προστασία των Παιδιών από τη σεξουαλική 
κακοποίηση και εκμετάλλευση, στο Ζάππειο Μέγαρο

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, με αφορμή τον εορτασμό 
της Παγκόσμιας Ημέρας κατά 
της κακοποίησης των παιδιών, 
διοργάνωσε με μεγάλη επι-
τυχία και τεράστια συμμετο-
χή του κόσμου επιστημονική 
ημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο 
(30/11), με θέμα: «Προστασία 
Παιδιών από τη σεξουαλική 
κακοποίηση και εκμετάλλευ-
ση», παρουσία του Προέδρου 
του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγε-
ρινού και του Γενικού Γραμ-
ματέα του Ε.Ε.Σ, κ. Γεώργιου 
Σκούμα. 

Στόχος της ημερίδας του 

Ε.Ε.Σ, την οποία διοργάνωσε η 
Υπηρεσία Συντονισμού Προ-
στασίας Φύλου και Ένταξης 
του Τομέα Κοινωνικής Πρό-
νοιας ΕΕΣ, ήταν να συμβάλλει 
στην ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση της Κοινωνίας των 
Πολιτών, να συνεισφέρει στην 
πρόληψη και την αντιμετώπιση 
του φαινομένου και να αναδεί-
ξει την Πολιτική και τον μηχα-
νισμό που έχει αναπτύξει για 
την Προστασία του παιδιού, 
όπως αυτός εφαρμόζεται στις 
Υπηρεσίες και τις δράσεις του.

Στην έναρξη της ημερίδας, 
απηύθυναν χαιρετισμό ο 

Υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, κ. Κω-
στής Χατζηδάκης, η Υπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
κα Νίκη Κεραμέως, ο Υπουρ-
γός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης, 
ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, 
Αρμόδιος για θέματα Διεθνούς 
Συνεργασίας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, κ. Γεώργιος 
Κώτσηρας και η Υφυπουργός 
Υγείας, Αρμόδια για θέματα 
Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσε-
ων, κα Ζωή Ράπτη. Άπαντες 
εξήραν το έργο του Ε.Ε.Σ. και 
δήλωσαν ότι θα σταθούν αρω-
γοί σε ανάλογες πρωτοβουλί-
ες.
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O Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. συμμετείχε στην τελετή 
μνήμης Πεσόντων Πολέμων του Byron College

Την Παρασκευή, 11 Νοεμ-
βρίου 2022, ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, 
συνοδευόμενος από κλιμάκιο 
εθελοντών του Ε.Ε.Σ, συμ-
μετείχε στην «Τελετή Μνή-
μης Πεσόντων Πολέμων» 
που διοργάνωσε το British 
International School in Athens 
- Byron College, παρουσία 
όλων των μαθητών του σχο-

λείου. Συγκεκριμένα, κατόπιν 
ευγενικής πρόσκλησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Byron College, o Πρόεδρος 
του Ε.Ε.Σ. και οι εθελόντριες 
του Τομέα Υγείας κατέθεσαν 
συμβολικά στεφάνι στη γιορ-
τή του σχολείου, αποτίοντας 
ελάχιστο φόρο τιμής στους 
ήρωες και τις ηρωίδες στρα-
τιωτικούς και εθελοντές που 
θυσιάστηκαν για την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι το επόμενο δι-
άστημα, κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ, θα 
επισκεφθεί το ByronCollege, 
προκειμένου να παρουσιάσει 
αναλυτικά στους μαθητές του 
σχολείου την τεράστια ιστο-
ρία του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού αλλά και το σύγχρο-
νο, πολύπλευρο ανθρωπιστι-
κό έργο που επιτελεί προς την 
Ελληνική κοινωνία.



22  |  Ενημερωτικό Δελτίο

Ο Ε.Ε.Σ. τίμησε τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας

κ. Γιώργο Σταμάτη, στο Ζάππειο Μέγαρο

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Μνημόνιο Συνεργασίας και 

αλληλοϋποστήριξης με το Δήμο Νέας Σμύρνης

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός (Ε.Ε.Σ.), την Κυριακή, 9 
Οκτωβρίου 2022, στο κατάμε-
στο Περιστύλιο του Ζαππείου 
Μεγάρου, πραγματοποίησε 
τελετή βράβευσης του Γενι-
κού Γραμματέα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Καταπολέμη-
σης της Φτώχειας και εθελο-
ντή Σαμαρείτη-Διασώστη, κ. 
Γεώργιου Σταμάτη. Την εκδή-
λωση του Ε.Ε.Σ. τίμησαν με 
την παρουσία τους κορυφαία 
στελέχη της πολιτικής & πο-
λιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Συγκεκριμένα, σε μία ιδιαίτε-
ρα συγκινητική τελετή, ο Πρό-
εδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος 
Αυγερινός παρέδωσε τιμητική 
πλακέτα στον Γενικό Γραμμα-
τέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
& Καταπολέμησης της Φτώ-
χειας, κ. Γιώργο Σταμάτη, για 
την τεράστια κοινωνική του 
δράση και την πολύτιμη συνει-
σφορά του στο έργο του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού. Ο 
κ. Σταμάτης αποτελεί ενεργό 
μέλος της μεγάλης Ερυθρο-
σταυρικής οικογένειας, ως 

εθελοντής Σαμαρείτης-Διασώ-
στης, συμμετέχοντας σε πλή-
θος ανθρωπιστικών δράσεων 
του Ε.Ε.Σ. Μάλιστα, η Τομεάρ-
χης Σαμαρειτών-Διασωστών 
του Ε.Ε.Σ, κα Μαρίνα Σταμά-
τη, του απένειμε συμβολικά 
τον βαθμό του Εθελοντή Σα-
μαρείτη-Διασώστη Α’ Τάξεως, 
ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώ-
ρισης του έργου του προς τις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
της χώρας αλλά και τη διαχρο-
νική, εθελοντική, προσφορά 
του στις δράσεις του Ε.Ε.Σ.

Στην έναρξη της εκδήλω-
σης ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. 
και ο Δήμαρχος Νέας Σμύρ-
νης, κ. Σταύρος Τζουλάκης, 
υπέγραψαν μνημόνιο συνερ-
γασίας και αλληλοϋποστήρι-
ξης με στόχο την από κοινού 
δραστηριοποίησή τους στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της 

ενημέρωσης του κοινού, της 
προώθησης της αρχής του 
εθελοντισμού στους πολίτες, 
της αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών και της συνεργασίας 
σε δράσεις κοινωνικού, πολι-
τιστικού και αθλητικού περιε-
χομένου. Παράλληλα, ο Προ-
έδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος 

Αυγερινός, απένειμε τιμητικές 
πλακέτες τόσο στον Δήμαρ-
χο Νέας Σμύρνης όσο και 
στον Γενικό Γραμματέα Νέας 
Σμύρνης κ. Μιχάλη Χρηστά-
κη, ως ελάχιστη ένδειξη ανα-
γνώρισης  της διαρκούς υπο-
στήριξης που παρέχουν στο 
έργο και τις δράσεις του Ε.Ε.Σ.  
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