
 

 

 

 
 

 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει να υποστηρίζει τους αστέγους στο κέντρο της 

Αθήνας λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν το 

τελευταίο διάστημα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου του, Dr. Αντωνίου Αυγερινού, ανέπτυξε, 

για ακόμη μία φορά, δράση ενεργητικής προσέγγισης, υποστήριξης και διάθεσης ανθρωπιστικής 

βοήθειας σε αστέγους που διαβιούν στο κέντρο της Αθήνας, την Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021, από τις 

9:30 έως τις 14:00. 

Στη δράση του Ε.Ε.Σ. έδωσαν το «παρών» ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός, καθώς και 

ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γεώργιος Σταμάτης, επιβεβαιώνοντας, με τον τρόπο αυτό, 

τη σταθερή στήριξή του στον Οργανισμό μας και την αναγνώριση του ανθρωπιστικού έργου του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.  

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, διανεμήθηκαν συνολικά 120 πακέτα με υλικό άμεσης κοινωνικής 

βοήθειας (είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, είδη βασικής διατροφής και είδη ατομικής 

προστασίας). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν θερμομετρήσεις, παρασχέθηκαν Πρώτες Βοήθειες 

και Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας, καθώς και ενημέρωση για κλιματιζόμενες αίθουσες και 

χώρους φιλοξενίας αστέγων που διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων. Επιπλέον, με τη μεσολάβηση του 

Γενικού Γραμματέα, κ. Σταμάτη, διατέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας μεγάλη ποσότητα εμφιαλωμένου νερού, προσφορά της Εταιρείας 

Χήτος ΑΒΕΕ στην Ελληνική Πολιτεία, προκειμένου να διανεμηθεί στους ανθρώπους που διαβιούν 

στο δρόμο, καθώς και στους διερχόμενους πολίτες και επισκέπτες της περιοχής. 



Κατά τη διάρκεια της δράσης, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από την Πολιτεία και τον ΕΟΔΥ 

πρωτόκολλα ως προς την προσέγγιση και υποστήριξη της ομάδας στόχου και ελήφθησαν όλα τα 

μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας, τόσο των ωφελούμενων όσο και του προσωπικού που 

συμμετείχε στη δράση. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καθ΄ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όπου επικρατούν 

ακραίες καιρικές συνθήκες, θα συνεχίσει να αναπτύσσει σε σταθερή, εβδομαδιαία βάση, 

παρόμοιες δράσεις, για την υποστήριξη των αστέγων, διανέμοντας 100-120 δέματα ανθρωπιστικής 

βοήθειας κάθε φορά. 

*** 


