
 

 

 

 

 

 
 

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

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποίησε δράση ενεργητικής προσέγγισης και 

υποστήριξης αστέγων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου, Dr. Αντωνίου 

Αυγερινού, διεξήγαγε την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022, από τις 09:30’ έως τις 13:30’, 

δράση ενεργητικής προσέγγισης αστέγων και εργασίας στο δρόμο (streetwork), στο 

ιστορικό κέντρο της Αθήνας.  

Ειδικότερα, ο Ε.Ε.Σ. κατόπιν χαρτογράφησης των περιοχών στις οποίες παρατηρείται υψηλή 

συγκέντρωση της ομάδας στόχου, κινητοποίησε το επαγγελματικό και εθελοντικό δυναμικό 

του για την υποστήριξη του άστεγου πληθυσμού που διαβιεί υπό συνθήκες κοινωνικού 

αποκλεισμού στο κέντρο της Αθήνας, μέσω της διανομής υλικού άμεσης κοινωνικής 

βοήθειας, καθώς και την παροχή Πρώτων Βοηθειών και Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας. 

Κατά την υλοποίηση της δράσης, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτικό προσωπικό και 

εθελοντές του Ε.Ε.Σ. διένειμαν, μέσω της ανάπτυξης δύο (2) κλιμακιών (ενός στατικού στην 

περιοχή του Θησείου και ενός μετακινούμενου στο κέντρο της πόλης), δέματα με υλικό 

ενίσχυσης (είδη ατομικής υγιεινής, είδη βασικής διατροφής, ιματισμό, τηλεκάρτες, είδη 

προστασίας από τον Covid 19 κ.α.), το οποίο εξασφαλίστηκε εξ ολοκλήρου, στο πλαίσιο της 

Επείγουσας Έκκλησης για τον Covid-19 που υλοποιεί ο Οργανισμός, με τη χρηματοδότηση 

της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.  

Παράλληλα, παρασχέθηκε ενημέρωση στον πληθυσμό για τους χώρους προσωρινής 

φιλοξενίας και τα μέτρα αρωγής και υποστήριξης της ομάδας στόχου που αναπτύσσονται 

από την Πολιτεία. 

Στη δράση, από την οποία ωφελήθηκαν συνολικά 120 άτομα, τηρήθηκαν όλα τα 

προβλεπόμενα από την Πολιτεία και τον ΕΟΔΥ πρωτόκολλα ως προς την προσέγγιση και 

υποστήριξη των εν λόγω ατόμων και ελήφθησαν όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας 

τόσο των ωφελουμένων όσο και του προσωπικού για την προστασία από την πανδημία.  

Ανάλογες δράσεις θα υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ειδικότερα σε 

περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα & συνθήκες ψύχους. 

*** 


