
 

 

 

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ο Ε.Ε.Σ. κατέβαλε την πρώτη δόση της οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων 

από τις πυρκαγιές της Αττικής 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) κατέβαλε την πρώτη δόση, ύψους 500,00 ευρώ, της 

οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους των τριών Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου, Μαραθώνα 

και Μεγαρέων, οι οποίοι επλήγησαν τον περασμένο Ιούλιο από τις καταστροφικές πυρκαγιές 

της Αττικής.  

Πρόκειται για την υλοποίηση του προγράμματος Έκτακτης Ανάγκης που ο Ε.Ε.Σ. έθεσε σε 

εφαρμογή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου (Δ.Ο.Ε.Σ.). Η καταβολή των χρημάτων γίνεται μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας καταγραφής των δικαιούχων, που διενεργήθηκε από στελέχη του Ε.Ε.Σ., στους 

προαναφερόμενους Δήμους, κατά το χρονικό διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου. 

Συνολικά, θα καταβληθεί και θα διανεμηθεί 1.542.500,00 ευρώ σε 617 οικογένειες 

πυροπαθών και, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τα χρήματα θα μεταφερθούν στους 

λογαριασμούς των δικαιούχων σε πέντε ισόποσες δόσεις των 500,00 ευρώ. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κ. Νικόλαος Οικονομόπουλος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι: 

"Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά τη συγκινητική εμπιστοσύνη που εν μέσω της 

πρωτόγνωρης τραγωδίας επέδειξαν στον μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό της χώρας 

περισσότεροι από 11.500 δωρητές, (Εθνικοί Σύλλογοι - Μέλη της Δ.Ο.Ε.Σ., μικρές και μεγάλες 

εταιρείες, αλλά και απλοί πολίτες), αναθέτοντάς του την ευθύνη διαχείρισης της οικονομικής 

τους βοήθειας, με την βεβαιότητα πως αυτή θα διοχετευθεί αποκλειστικά στην προσπάθεια 



ανάκαμψης των πυρόπληκτων οικογενειών και επιστροφής τους σε μια ομαλότερη 

καθημερινότητα, το συντομότερο δυνατόν. 

Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, δεν επικεντρώνεται μόνο στην οικονομική ενίσχυση, αλλά 

επεκτείνεται και σε κάθε άλλη ανάγκη των πυροπαθών σε καθημερινή βάση. Τα στελέχη και οι 

εθελοντές του Ε.Ε.Σ., και ειδικότερα των Σωμάτων Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Σαμαρειτών - Διασωστών και Ναυαγοσωστών, συνεχίζουν, όπως άλλωστε πράττουν από την 

πρώτη μέρα της τραγωδίας, να βρίσκονται στο πλευρό των συνανθρώπων μας προσφέροντας 

υπηρεσίες υγείας, ψυχολογικής και κάθε άλλης μορφής υποστήριξης, επιτελώντας με συνέπεια 

και προσήλωση το ανθρωπιστικό τους καθήκον". 

*** 


