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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσκεψη του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, 

στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022, η συνάντηση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη με τον Προέδρο του  Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ στην Αθήνα, παρουσία του Γενικού 
Γραμματέα του Ε.Ε.Σ, κ. Γεώργιου Σκούμα. 

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η συμμετοχή του Ε.Ε.Σ. στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδος 
που αναβιώνει στην Ελλάδα το διάστημα  27/4 - 1/5, καθώς την εν λόγω διοργάνωση έχει αναλάβει να 
καλύψει υγειονομικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της διαδρομής ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως 
αντίστοιχα είχε συμβεί και στην άκρως επιτυχημένη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις. 

Ο κ. Αυγενάκης, αφού δήλωσε σίγουρος ότι η συμμετοχή του Ε.Ε.Σ. σε άλλο ένα κορυφαίο αθλητικό 
γεγονός της Ελλάδας θα είναι άριστη, δεν στάθηκε μόνο στη συνεχή και εξαιρετική παρουσία των 
εθελοντών του Ε.Ε.Σ. στα αθλητικά δρώμενα της χώρας αλλά εξήρε συνολικά το πολύπλευρο και 
πολυποίκιλο ανθρωπιστικό έργο του Οργανισμού, τόσο στις αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 
(πανδημία, φυσικές καταστροφές, πόλεμος στην Ουκρανία κ.α.) όσο και προς τις αδύναμες 
πληθυσμιακές ομάδες της χώρας, τις οποίες διαχρονικά υποστηρίζει ο Ε.Ε.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ανέφερε: «Περιποιεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς η 
σημερινή σας επίσκεψη στα Κεντρικά Γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο Ε.Ε.Σ. από τη πρώτη 
στιγμή ανάληψης των καθηκόντων σας συστρατεύτηκε στις ωραίες και καινοτόμες πρωτοβουλίες σας, 
αποτέλεσμα κοινών αντιλήψεων, αρχών και θέσεων σε θέματα ανθρωπισμού, εθελοντισμού, 

αλληλεγγύης, αλτρουισμού αλλά κυρίως ανάπτυξης του υγιούς αθλητικού πνεύματος. Θα ήθελα να 
επισημάνω την μεγάλη σας αγάπη για την ενδυνάμωση και ανάπτυξη του υγειούς εθελοντικού ρεύματος 
στη χώρα. Σε εσάς βρήκαμε το αποτύπωμα του ανθρώπου που είναι ικανός να υλοποιήσει αυτό τον 
μεγάλο μας στόχο και σκοπό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε αξιακές βάσεις στις οποίες θα βασιστεί ο 
σωστός εθελοντισμός. Γνωρίζουμε ότι είστε ένθερμος υποστηρικτής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και 
αυτό μας κάνει περήφανους. Να είστε σίγουρος ότι θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας.» 
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