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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Ε.Σ. και ΠΑΟ επεκτείνουν την ανθρωπιςτική ςυνεργαςία τουσ 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ και θ ΠΑΕ Παναθηναϊκόσ επεκτείνουν τθν πολφ 

επιτυχθμζνθ ανκρωπιςτικι ςυνεργαςία τουσ. Έτςι, από τθ νζα χρονιά που ςε λίγο 

ανατζλλει, ςχεδιάηουν τθν υλοποίθςθ ακόμα περιςςότερων κοινϊν πρωτοβουλιϊν, που 

ζχουν ςτόχο τθν ςτιριξθ του ακλθτιςμοφ και τθν ανάδειξθ τθσ υπζρτατθσ αξίασ του 

εκελοντιςμοφ. 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, μζςω τθσ πολφτιμθσ προςφοράσ των Εκελοντϊν του, κα 

ςυνεχίςει να παρζχει υγειονομικι κάλυψθ ςτουσ αγωνιςτικοφσ χϊρουσ, προςφζροντασ 

κατά τθ διάρκεια των αγϊνων τθσ ΠΑΕ ΠΑΟ, τισ πρϊτεσ βοικειεσ για τθν άμεςθ 

αντιμετϊπιςθ οποιουδιποτε επείγοντοσ ιατρικοφ περιςτατικοφ.  

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και διεφρυνςθσ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ, ο 

Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ και θ ΠΑΕ Πανακθναϊκόσ  ςχεδιάηουν τθν οργάνωςθ 

ςεμιναρίων πρϊτων βοθκειϊν με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που 

απαςχολείται ςτουσ αγϊνεσ, κακϊσ επίςθσ εκελοντικζσ αιμοδοςίεσ, αλλά και ποικίλεσ 

άλλεσ κοινζσ δράςεισ που κα ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ του εκελοντιςμοφ 

Ο Πρόεδροσ του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ, Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ, διλωςε: «O 

Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ ςτο πλαίςιο τθσ εκελοντικισ αγακοποιοφσ ανκρωπιςτικισ 

δυναμικισ που ζχει αναπτφξει ςυμπορεφεται με τθν ΠΑΕ Πανακθναϊκόσ ςε κζματα που 

ςτοχεφουν όχι μόνο ςτθ προςφορά πρϊτων βοθκειϊν αλλά και ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ κοινωνίασ 

των πολιτϊν, προκειμζνου να αποφεφγονται φαινόμενα περικωριοποίθςθσ και 

απομονωτιςμοφ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων» 

Από τθν πλευρά τθσ ΠΑΕ Πανακθναϊκόσ, ο πρόεδροσ Εμμανουήλ Μαυροκουκουλάκησ 

ανζφερε ότι: «Η ΠΑΕ Πανακθναϊκόσ χαιρετίηει τθ επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τον 

Ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό. Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ ςυνεχίηει να ςτζκεται ςτο πλευρό 

τθσ ομάδασ μασ, παρζχοντάσ μασ τισ υπθρεςίεσ του ςτα εντόσ ζδρασ παιχνίδια. Από τθν 

πλευρά μασ, επιλζγουμε φζτοσ και λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που ζχουν 

διαμορφωκεί, να καλφψουμε το κόςτοσ για τα απαραίτθτα test ανίχνευςθσ Covid-19 του 

προςωπικοφ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ». 
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