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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε εκδήλωση για την πρόληψη του 
καπνίσματος στο Ηράκλειο της Κρήτης 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός βρέθηκε την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 στο Ηράκλειο της 

Κρήτης, ως ένας από τους δύο κεντρικούς ομιλητές, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο 

Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με θέμα: "Η 

πρόληψη του Καπνίσματος". Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης, στην 

αίθουσα Καστελλάκη, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Ο 

καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης -Επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον Έλεγχο του 

Καπνίσματος ήταν ο δεύτερος κεντρικός ομιλητής, ενώ συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Πνευμονολόγος - 

Εντατικολόγος, κ. Δημήτηρης Φραγκουλάκης.  

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα: "Η Συμβολή του Ε.Ε.Σ. στον Αντικαπνιστικό 

Αγώνα" αναφέρθηκε στην ουσιαστική συμβολή των εθελοντών του Ε.Ε.Σ. στην προσπάθεια πρόληψης των 

βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος, τονίζοντας ότι οι εθελοντές εμπνεόμενοι από τις αρχές του Κινήματος 

αποτελούν υγιή πρότυπα ενεργού στάσης ζωής. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο έργο που αναπτύσσουν οι Τομείς 

του Ε.Ε.Σ., με συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα ευαισθητοποιώντας τη 

σχολική κοινότητα και ενημερώνοντας το γενικό πληθυσμό, σε θέματα πρόληψης του καπνίσματος. 

Κλείνοντας την ομιλία του τόνισε ότι : "Θέλουμε με καινοτόμες δράσεις και ενέργειες να ενημερώσουμε τους 

νέους για τις τεράστιες και βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, από την ηλικία των 7 ετών και πάνω. Με 

ποικίλες δράσεις μας κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση". 

Ομιλία απηύθυνε επίσης η Τομεάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., κα Αρετή Κεντιστού, αναλύοντας από την 

πλευρά της, τις παρεμβάσεις του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας στην ψυχοκοινωνική και ψυχολογική 

υποστήριξη ατόμων, οικογενειών, ομάδων και παιδιών, μέσω του δικτύου των κοινωνικών υπηρεσιών του 

Ε.Ε.Σ. σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και τις παρεμβάσεις που γίνονται στα σχολεία όλων των βαθμίδων, 

μέσω ενός ολοκληρωμένου μοντέλου εκπαίδευσης σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Παρόντες στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, ήταν ο Υφυπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ, 

Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος μάλιστα συνεχάρη τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για ότι κάνει τόσα χρόνια και 

ειδικά στο κομμάτι του μεταναστευτικού, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. Χάρης 

Βαβουρανάκης, η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κα Λένα Μπορμπουδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος 

σε θέματα υγείας, κ. Λάμπρος Βαμβακάς, έμπειροι επιστήμονες και πλήθος κόσμου. Εκ μέρους του Ε.Ε.Σ. 

παρευρέθηκαν μέλη του Κ.Δ.Σ., μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου και 

εθελοντές από τα 3 Σώματα του Ε.Ε.Σ. (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών). 
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