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Το αυστηρά ανθρωπιστικό μας έργο 
επιβάλει να κάνουμε βήματα προό-
δου, αλλιώς θα παραμείνουμε στην 
πρότερη κατάσταση που οδήγησε τον 
Ε.Ε.Σ. σε αδιέξοδες ατραπούς. Στό-
χος μας είναι το δέος που ένιωθε κάθε 
Έλληνας «μπροστά» στον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό να αναζωπυρωθεί 
μέσα από καίριες  ανθρωπιστικές και 
ανθρωποκεντρικές παρεμβάσεις, στις 
οποίες ήταν πάντα πρωτοπόρος.

Θέλω έναν Ε.Ε.Σ. σύγχρονο, καινο-
τόμο, αλληλέγγυο που θα είναι στο 
πλευρό κάθε ανθρώπου που δυστυ-
χεί και τον χρειάζεται. Θέλω ένα διάφα-
νο, καθαρό Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, 
απόλυτα αποτελεσματικό στο έργο του 
και αντάξιο της λαμπρής ιστορίας που 
η αίγλη της ακόμα απηχεί στο σήμερα. 
Θέλω τον Ερυθρό Σταυρό να είναι το 
σύμβολο της ανθρωπιάς και αλληλεγ-
γύης, απάνεμο λιμάνι και εχέγγυο της 
κοινωνίας μας.
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Πρωταρχικό μέλημα μας είναι η ενδυ-
νάμωση  της κοινωνικής συνοχής και 
κοινωνικής αλληλεγγύης, η ευαισθη-
τοποίηση της κοινωνίας σε φαινόμενα 
περιθωριοποίησης διαφόρων κοινω-
νικών ομάδων και η διδασκαλία στη 
νεολαία διαφόρων σύνθετων εννοιών, 
όπως η διαφορετικότητα, η πολυπολι-
τισμικότητα, ο ανθρωπισμός, η αλλη-
λεγγύη και ο εθελοντισμός.

Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.

Dr. Αντώνιος Αυγερινός
Φαρμακοποιός, Υποστράτηγος ε.α.

Μήνυμα Προέδρου Ε.Ε.Σ.
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Aπό την αρχή της υγειονομικής 
κρίσης στη χώρα ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός, με τη στή-
ριξη της Διεθνούς Ομοσπονδί-
ας Ερυθρού Σταυρού και Ερυ-
θράς Ημισελήνου (ΔΟΕΣ) και 
των 86 ενεργών Περιφερεια-
κών Τμημάτων του ανά την επι-
κράτεια, έχει πραγματοποιή-
σει μία σειρά από δράσεις που 
στοχεύουν στην ανακούφιση 
των πολιτών, εστιάζοντας ιδι-
αίτερα στις ευάλωτες ομάδες 
που έχουν πληγεί σφόδρα 
από τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας, συμπεριλαμβανομένων 
των προσφύγων, των μετανα-
στών, των ασυνόδευτων ανη-
λίκων, των ηλικιωμένων και 
των αστέγων.

Ειδικότερα, από την αρχή της 
πανδημίας τα κλιμάκια του 
Ε.Ε.Σ. σε όλη τη χώρα έχουν 
διενεργήσει περισσότερες από 
500.000 θερμομετρήσεις σε 
άτομα που εισέρχονται σε δη-
μόσιους χώρους, ενώ οι εθελο-
ντές έχουν συμβάλει ενεργά σε 
πολυάριθμους ελέγχους ταχεί-
ας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid 
tests), σε συνεργασία με τον 
Ε.Ο.Δ.Υ. Μάλιστα, από τη Δεύ-
τερα, 22 Μαρτίου 2021, εξει-
δικευμένα κλιμάκια του Τομέα 
Υγείας και εθελοντές του Ε.Ε.Σ. 
ξεκίνησαν να διενεργούν, σε 
καθημερινή βάση, δωρεάν 
ελέγχους ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test) στους 
εργαζόμενους των δικαστικών 
μεγάρων της Αθήνας και άλλων 
μεγάλων πόλεων της Ελλάδας.

Επιπρόσθετα, περισσότεροι 
από 19.400 άνθρωποι (κρού-
σματα - ευάλωτα άτομα σε κα-

ραντίνα) έχουν λάβει «Βοήθεια 
στο Σπίτι» μέσω της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Ε.Ε.Σ., ενώ πάνω 
από 11.300 άτομα έχουν ζητήσει 
και λάβει στήριξη από τις υπηρε-
σίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήρι-
ξης που διαθέτει.

Συγχρόνως, με τις συνεχείς δρά-
σεις ενεργής προσέγγισης αστέ-
γων (Streetwork), έχουν υποστη-
ριχθεί περισσότερα από 1.000 
άτομα που βιώνουν έλλειψη στέ-
γης, στα οποία ο Ε.Ε.Σ. παρέχει 
είδη διατροφής, πρώτες βοήθειες, 
θερμομετρήσεις και κρίσιμες πλη-
ροφορίες για την προστασία τους 
από τον κορωνοϊό.
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τις 
πρόσφατες εξαιρετικά χαμηλές 
θερμοκρασίες, ο Ε.Ε.Σ. ανέλα-
βε τη μεταφορά ηλικιωμένων και 
μοναχικών ατόμων σε εμβολιαστι-
κά κέντρα Covid-19 της Αττικής, 
δράση που πλέον έχει επεκτα-
θεί και υλοποιείται επιτυχώς και 
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. 
Επιπλέον, μία δράση που αγκα-
λιάστηκε από την ελληνική κοινω-
νία είναι η «υπηρεσία περιπάτου 
για ζώα συντροφιάς», στην οποία 
εθελοντές αναλαμβάνουν τον πε-
ρίπατο κατοικίδιων όσων νοσούν 
και βρίσκονται σε καραντίνα λόγω 
Covid-19 αλλά και πολιτών που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 
λαμβάνοντας υπόψιν τις τεράστιες 
ανάγκες που έχουν δημιουργη-
θεί στη κοινωνία λόγω της παν-
δημίας, προσανατολίζεται στην 
υλοποίηση ακόμα περισσότερων 
δράσεων το επόμενο διάστημα, 
με στόχο τη βελτίωση της ζωής 
των ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων της χώρας.

Η τεράστια συμβολή του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
στη μάχη κατά της πανδημίας

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός αμέσως μετά την ισχυρή 
σεισμική δόνηση που σημει-
ώθηκε στην ευρύτερη περιο-
χή της Ελασσόνας και κατόπιν 
εντολής του Προέδρου Dr. 
Αντώνιου Αυγερινού, κινητο-
ποίησε άμεσα τους εθελοντές 
των Περιφερειακών Τμημάτων 
Λάρισας και Ελασσόνας αλλά 
και εθελοντές από κοντινές πε-
ριοχές, για να βοηθήσουν στον 
απεγκλωβισμό κατοίκων και 
παράλληλα να παρέχουν τις 
πρώτες βοήθειες όπου υπάρ-
χει ανάγκη.

Με ισχυρό δυναμικό οι εθελο-
ντές του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού παρείχαν πρώτες 
βοήθειες σε ποικίλα περιστα-
τικά από τη πρώτη στιγμή της 
κρίσης στη ευρύτερη περιοχή, 
αφαίρεσαν βράχους και χαλά-
σματα από δρόμους και αυλές 
σπιτιών που ήταν δυνητικός 
κίνδυνος για τους πεζούς και 
τα οχήματα και απομόνωσαν 
επικίνδυνα κτήρια.

Έρανος και συγκέντρωση 
τροφίμων

Ο Ε.Ε.Σ. ανέπτυξε μία ακόμη 
κίνηση συμπαράστασης των 
ανθρώπων που χρήζουν βοή-
θειας στην ευρύτερη περιοχή 
της Ελασσόνας, ανοίγοντας 
λογαριασμό τραπέζης προς 
ενίσχυση των σεισμόπληκτων 
και παράλληλα απηύθυνε κά-
λεσμα στο κόσμο για τη συ-
γκέντρωση τροφίμων μακράς 
διάρκειας, προκειμένου να 
ενισχύσουν τη προσπάθεια 
του για παροχή σίτισης στους 
πληγέντες της περιοχής, τα 

σπίτια των οποίων έχουν υπο-
στεί ολική ή μερική κατάρρευ-
ση και διαβιούν προσωρινά σε 
ανοικτούς χώρους.

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
στους πληγέντες

Αξίζει να σημειωθεί ότι κοι-
νωνικός λειτουργός του Πε-
ριφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Λάρισας μαζί με 32 συνολι-
κά εθελοντές της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Περιφερεια-
κού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας 
συμμετέχουν, σε καθημερινή 
βάση, στις δράσεις υποστήρι-
ξης των πληγέντων που δια-
βιούν προσωρινά στα Κέντρα 
Φιλοξενίας σεισμοπλήκτων 
που έχουν αναπτυχθεί στους 
οικισμούς Βλαχογιάννι, Πραι-
τώρι, Μαγούλα, Αμούρι & Με-
σοχώρι.

Δημιουργική απασχόληση 
παιδιών

Οι εθελοντές ειδικότητας Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. υλο-
ποιούν δράσεις δημιουργικής 
απασχόλησης & ψυχαγωγίας 
(ζωγραφική, καλλιτεχνικές κα-
τασκευές) με τη συμμετοχή 
ανηλίκων σε ειδικά διαμορφω-
μένους χώρους σε σκηνές ή 
υπαίθρια, συντονίζουν την ορ-
γάνωση ομαδικών παιχνιδιών 
και αθλοπαιδιών, μεριμνούν 
για τη δεματοποίηση ειδών 
πρώτης ανάγκης & τη διανομή 
τους σε ωφελούμενες οικογέ-
νειες, τηρώντας όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα προστασίας που 
προβλέπονται από τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα που έχει 
θεσπίσει η Ελληνική Πολιτεία.

Στο πλευρό των
σεισμόπληκτων
της Ελασσόνας
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός, από τη πρώτη στιγμή της 
κρίσης που προκάλεσε η σφο-
δρή κακοκαιρία «Μήδεια» 
που έπληξε την Αττική και κα-
τόπιν εντολής του Προέδρου 
Dr. Αντώνιου Αυγερινού, προ-
σέφερε εθελοντές, προσωπικό 
αλλά και τον κατάλληλο υλι-
κοτεχνικό εξοπλισμό που δια-
θέτει, προκειμένου να βοηθή-
σει στις έκτακτες ανάγκες που 
δημιουργήθηκαν εντός του 
Νομού Αττικής από τις σφο-
δρές χιονοπτώσεις και ιδιαίτε-
ρα στις περιοχές των Βορείων 
Προαστίων.
  
Ερπυστριοφόρα και διασωστι-
κά οχήματα, στελεχωμένα από 
εξειδικευμένο προσωπικό του 
Ε.Ε.Σ. συνέβαλαν, όλο αυτό το 
διάστημα της κρίσης, ενεργά 
τόσο στη χαρτογράφηση των 
περιοχών που επλήγησαν πε-
ρισσότερο από τη σφοδρή χιο-
νόπτωση όσο και σε περιπτώ-
σεις απεγκλωβισμού κατοίκων 
και οχημάτων, προσφέροντας 
παράλληλα πρώτες βοήθειες 
και είδη πρώτης ανάγκης σε 
όσους  παρέμειναν αποκλει-
σμένοι στα σπίτια τους.

Παράλληλα, κλιμάκια του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
παρά τον παγετό και τις ιδιαί-
τερα χαμηλές θερμοκρασίες 
που επικρατούν, πραγματο-
ποίησαν σε καθημερινή βάση 
νυχτερινές περιπολίες σε όλη 
την Αττική, εστιάζοντας στις βό-
ρειες περιοχές του Νομού, για 
να προσφέρουν τις πολύτιμες 

υπηρεσίες τους όπου υπάρχει 
ανάγκη. Ταυτόχρονα, ο Ε.Ε.Σ. 
συνέχισε με αμείωτο ρυθμό τη 
μεταφορά ηλικιωμένων, ατό-
μων με κινητικά προβλήματα, 
αλλά και μοναχικών πολίτων, 
προς και από τα εμβολιαστικά 
κέντρα του νομού Αττικής.

Τέλος, εν μέσω του χιονιά και 
των χαμηλών θερμοκρασιών 
που έπληξαν τη χώρα, ο Ελ-
ληνικός Ερυθρός Σταυρός 
βρέθηκε δίπλα στους αστέ-
γους, πραγματοποιώντας την 
Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου, δρά-
ση ενεργητικής προσέγγισης 
(streetwork) για την υποστήρι-
ξή τους, στο κέντρο της Αθή-
νας.

Kακοκαιρία
« Μ ή δ ε ι α »

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Ο Ε.Ε.Σ. και οι εθελοντές 
του, σεβόμενοι τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν 
αρκετοί συνάνθρωποι μας 
στη διαχείριση των πρω-
τόγνωρων συνθηκών που 
δημιούργησε η πανδημία, 
υλοποιούν την «Υπηρεσία 
περιπάτου για ζώα συντρο-
φιάς», με απόφαση του Προ-
έδρου Dr. Αντώνιου Αυγε-
ρινού και της Κυνοφιλικής 
ομάδας του Ε.Ε.Σ.

Στόχος της συγκεκριμένης 
δράσης, κατά την οποία 
εθελοντές του Ε.Ε.Σ. ανα-
λαμβάνουν τον περίπατο 
κατοικίδιων όσων νοσούν 
και βρίσκονται σε καραντί-
να λόγω Covid-19 αλλά και 
πολιτών που ανήκουν στις 

ευπαθείς ομάδες, είναι η τή-
ρηση των κανόνων ευζωίας 
όλων των ζώων συντροφιάς, 
όταν οι ιδιοκτήτες τους για 
τους ανωτέρω λόγους δεν 
είναι δυνατόν να βρίσκονται 
εκτός της οικίας τους.

Η πρωτότυπη αυτή πρωτο-
βουλία δίνει τη δυνατότητα 
στους τετράποδους φίλους 
μας να πραγματοποιούν την 
αναγκαία καθημερινή τους 
βόλτα διάρκειας 30 έως 60 
λεπτών και έρχεται να ενι-
σχύσει ακόμα περισσότερο 
το έργο του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού που όλο 
αυτό το διάστημα της πανδη-
μίας στηρίζει με κάθε δυνα-
τό τρόπο όσους συνανθρώ-
πους μας έχουν ανάγκη.

Υ π η ρ ε σ ί α  π ε ρ ι π ά τ ο υ  γ ι α  ζ ώ α 
σ υ ν τ ρ ο φ ι ά ς
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Με πρωτοβουλία του Προ-
έδρου, Dr. Αντώνιου Αυγε-
ρινού, έγινε η επανεκκίνηση 
της Κυνοφιλικής Ομάδας 
(Κ-9) Έρευνας και Διάσωσης 
του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού.
 

Στόχος της Κυνοφιλικής 
Ομάδας (Κ-9) είναι να συν-
δράμει τον ελληνικό στρα-
τό, την αστυνομία και τις 
τοπικές αρχές, σε έρευνες 
διάσωσης αγνοουμένων 
και παράλληλα το επόμενο 
διάστημα να επεκταθεί σε 
όλες τις περιοχές της Ελλά-
δας.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Κυνοφιλική Ομάδα Έρευ-

νας και Διάσωσης του Ε.Ε.Σ. 
πρόσφατα ενισχύθηκε με 
την αγορά δύο γερμανικών 
ποιμενικών που ξεκίνησαν 
άμεσα τη βασική εκπαίδευ-
ση και θα προστεθούν στους 
ήδη υπάρχοντες πιστοποιη-
μένους σκύλους.

Ακόμη και σε αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο που διανύει 
ολόκληρος ο πλανήτης, οι 
τετράποδοι φίλοι μας συνε-
χίζουν να εκπαιδεύονται, 
συμμετέχοντας σε ασκήσεις 
ετοιμότητας που περιλαμβά-
νουν έρευνα και διάσωση 
ανθρώπων σε υπαίθριους 
αλλά και κλειστούς χώ-
ρους, παραμένοντας έτοιμοι 
να αναλάβουν δράση όπου 
υπάρχει ανάγκη.

Επανεκκίνηση της Κυνοφιλικής 
Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης 

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Κ έ ν τ ρ ο  Υ π ο δ ο χ ή ς  κ α ι  Τ α υ τ ο π ο ί η σ η ς
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Από την πρώτη στιγμή της δη-
μιουργίας του νέου Κέντρου 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(ΚΥΤ) στη Λέσβο, ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός δίνει δυ-
ναμικά το παρών, παρέχοντας 
στους διαμένοντες αιτούντες 
άσυλο και μετανάστες, αν-
θρωπιστική βοήθεια, καθώς 
και Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, με τη δρα-
στηριοποίηση της Κινητής Μο-
νάδας Υγείας Ε.Ε.Σ.

Ο Ε.Ε.Σ., από το Φεβρουάριο 
του 2021, ξεκίνησε με ιδιαίτε-
ρο ζήλο και ενθουσιασμό, την 
παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοι-
νωνικής Στήριξης στους ενή-
λικες και τα παιδιά που διαμέ-
νουν στο ΚΥΤ, διασφαλίζοντας 
τη διαχείριση υποθέσεών τους, 
παρέχοντας στους ωφελούμε-
νους πληροφόρηση, οδηγίες, 
συμβουλευτική, ψυχολογική 
υποστήριξη και παραπομπές, 
στοχεύοντας στη συναισθη-

ματική ανακούφιση, καθώς και 
την ψυχοκοινωνική και ψυχο-
σωματική τους ευεξία.

Επιπλέον, καθημερινά στους 
χώρους εξάσκησης της σω-
ματικής καθαριότητας μετα-
φέρεται με υδροφόρες ζεστό 
νερό ώστε να εξυπηρετηθού-
νε πάνω από 1.000 άτομα. Οι 
συγκεκριμένοι χώροι λειτουρ-
γούν με την συμβολή των εθε-
λοντών κοινότητας, οι οποίοι 

έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα 
υγιεινής από την ομάδα wash και 
βρίσκονται υπό την εποπτεία του 
Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού.

Τέλος, στη δομή έχουν τοποθε-
τηθεί σε διάφορα σημεία βρύσες, 
με πόσιμο νερό, οι οποίες καθη-
μερινά γεμίζουν από υδροφόρα 
οχήματα. Οι ωφελούμενοι χρη-
σιμοποιούν τις βρύσες για ποικί-
λους λόγους όπως το πλύσιμο 
των χεριών, πλύσιμο ρούχων κ.α.

      ( Κ Υ Τ )  Λ έ σ β ο υ
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Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα 
συμμετοχή (1.700 άτομα) 
πραγματοποιήθηκε την Τρί-
τη, 24 Φεβρουαρίου 2021, 
η Διαδικτυακή Ημερίδα που 
διοργάνωσε, υπό την αιγίδα 
της Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, Κατερίνας Σακελλαρο-
πούλου, ο Τομέας Κοινωνι-
κής Πρόνοιας του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, με θέμα: 
«Η προστασία των ευάλωτων 
ομάδων στη διαχείριση των 
ψυχικών επιπτώσεων της παν-
δημίας – Η συμβολή του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού».

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr., 
Αντώνιος Αυγερινός, κατά την 
έναρξη της εκδήλωσης τόνισε 
χαρακτηριστικά: «Εκ μέρους 
του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, σας ευχα-
ριστώ θερμά που ανταποκρι-
θήκατε στην πρόσκλησή μας 
και μας τιμάτε με τη συμμετο-
χή σας στην παρακολούθηση 
της Ημερίδας μας. Πρωτίστως, 
όμως θα θεωρούσα άρνηση 
κάθε έννοιας ευγένειας, σε-
βασμού εάν δεν ευχαριστού-

σα θερμά την Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, για την ενθάρ-
ρυνσή της στην οργάνωση της 
Ημερίδας, την οποία και έθεσε 
άμεσα υπό την Αιγίδα της.»

Την Ημερίδα χαιρέτισαν η 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
ο Υπουργός Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Νότης Μηταρά-
κης, ο Υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσο-
χοΐδης, η Υφυπουργός Υγείας,  
Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων,  
Άγγελος Συρίγος, η Δ/ντρια 
της Γραμματείας του Αρείου 
Πάγου, κα Αικατερίνη Φωτο-
πούλου, η Γενική Γραμματέας 
Αντιεγκληματικής Πολιτικής, 
Σοφία Νικολάου, ο Γενικός 
Γραμματέας Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης & Καταπολέμησης της 
Φτώχειας, Γεώργιος Σταμάτης.

Στόχος της Ημερίδας ήταν η 
αναγνώριση και η επιστημο-
νική ερμηνεία των προκλήσε-
ων που προέκυψαν από την 
πανδημία, η ενημέρωση, οι 
κατευθύνσεις και η υιοθέτη-

Σπουδαία Διαδικτυακή Ημερίδα από τον Ε.Ε.Σ. 
εν μέσω πανδημίας

ση καλών πρακτικών και τεχνι-
κών για την πρόληψη και την 
ψυχική διαχείριση των αρνη-
τικών συνεπειών της κοινωνι-
κής απομόνωσης. Απώτερος 
σκοπός ήταν να αναδειχθεί 
το έργο του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, ως φορέα 
προστασίας και υποστήριξης 
του πληθυσμού σε περίοδο 
κρίσης για τη διατήρηση και 
προαγωγή της ψυχικής υγείας 
καθώς και της οικογενειακής 
και κοινωνικής ζωής ατόμων, 
οικογενειών και κοινοτήτων.

Συγκινητικά ήταν τα λόγια της 
Προέδρου της Δημοκρατίας, 
Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου, η οποία στο χαιρετισμό 
της αναφέρθηκε στην ιστορία, 
τις υψηλές ανθρωπιστικές αξί-
ες πάνω στις οποίες θεμελι-
ώθηκε ο Ερυθρός Σταυρός, 
στην προσφορά του σε όλον 
τον κόσμο και σε όλα τα πε-
δία αλλά και στις τιτάνιες προ-
σπάθειες για την καταπράυνση 
του ανθρώπινου πόνου, την 
σοβαρότητα και το αίσθημα 
καθήκοντος όσων αγωνίζο-
νται μέσα από τις τάξεις του. 

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
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Σταθερά δίπλα στον Ελληνικό Αθλητισμό   

Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Ο Ε.Ε.Σ. το προηγούμενο δι-
άστημα επέκτεινε και διεύ-
ρυνε τη στήριξη που παρέχει 
στα αθλητικά δρώμενα της 
χώρας, αποδεικνύοντας για 
ακόμα μία φορά την έμπρακτη 
στήριξη του στον αθλητισμό.
 
Συγκεκριμένα, ο  Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός και η ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός επέκτειναν την 
πολύ επιτυχημένη ανθρωπι-
στική συνεργασία τους και 
σχεδιάζουν την υλοποίηση 
ακόμα περισσότερων κοινών 
πρωτοβουλιών, στοχεύοντας 
στην στήριξη του αθλητισμού 
και την ανάδειξη της υπέρτα-
της  αξίας του εθελοντισμού.

Ο Ε.Ε.Σ., μέσω της πολύτιμης-
προσφοράς των εθελοντών 
του, θα συνεχίσει να παρέχει 
υγειονομική κάλυψη στους 
αγώνες του Παναθηναϊκού, 
προσφέροντας τις πρώτες βο-
ήθειες για την άμεση αντιμε-
τώπιση οποιουδήποτε επεί-
γοντος ιατρικού περιστατικού.
Ανάλογη επέκταση συνεργα-

σίας έγινε πρόσφατα και με την 
ΠΑΕ Ατρόμητος, ενώ με την 
ομάδα του Περιστερίου σχεδι-
άζεται μεγάλη εθελοντική αιμο-
δοσία το προσεχές διάστημα.

Μνημόνιο συνεργασίας με 
Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

Εντός του Μαρτίου υπεγρά-
φη μνημόνιο συνεργασίας 
με τον  Ελληνικό Σύνδεσμο 
Ανωνύμων Καλαθοσφαιρι-
κών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε).
 
Στο πλαίσιο της νέας συνερ-
γασίας, ο Ε.Ε.Σ. θα προσφέρει 
υγειονομική κάλυψη στους 
αγώνες του ελληνικού πρω-
ταθλήματος καλαθοσφαίρισης 
(Stoiximan Basket League) 
σε όλη την Ελλάδα, καθώς και 
Εκπαίδευση στις Α’ Βοήθειες 
και στην Καρδιοαναπνευστι-
κή Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 
στο προσωπικό του ΕΣΑΚΕ 
και των ΚΑΕ/μελών του, όπως 
και τη σχετική Πιστοποίηση 
Εκπαίδευσης που παρέχει 
και ισχύει για πέντε χρόνια.
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Δ/νση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επα-
νάσταση, σε μία συγκινητική τελετή στον Όρμο της Αφροδίτης (Πει-
ραϊκή), στην οποία τοποθετήθηκε στην επιφάνεια της θάλασσας μια 
μεγάλη ελληνική σημαία, παρέστη ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώ-
νιος Αυγερινός, μαζί με τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη.



Επικοινώνησε μαζί μας:

www.redcross.gr

https://www.facebook.com/greekredcrossofficial
https://www.instagram.com/hellenicredcross/?hl=el
https://twitter.com/greekredcross
https://www.youtube.com/channel/UCI6HcyTENwn-kBiJRFd7yLA
https://www.tiktok.com/@hellenic_red_cross?_d=secCgYIASAHKAESMgowqiCmDAmF7398kVn58r7hFL21YWS7IIyq%2Bs8j%2FZJA%2BMoJodC8ZiC4rVESWizQyxsUGgA%3D&language=en&sec_uid=MS4wLjABAAAAVKpgV1mk8IwsTns_5XgxVBAgGATy5BwaMPQ6GvHDPQVLlHFzb5Oi3USVgJfsJlQW&sec_user_id=MS4wLjABAAAAs-AXiRnTIuOtCXseqRVRhQVWuySuambLbCx5DrHYMKAI7Kg3g2KDvWzEsbxt-k1g&share_app_name=musically&share_author_id=6856345720929207301&share_link_id=cfa03093-d96b-49b2-8ab9-a68dc146ec8c&timestamp=1608720689&u_code=dfah0c9da4ecfc&user_id=6891425392289530886&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy&source=h5_m
http://www.redcross.gr/default.asp?pid=1&la=1

