
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 15 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ ςτο πλευρό των αςτέγων ςτο λιμάνι του Πειραιά 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ, κατόπιν 

πρωτοβουλίασ του Προζδρου, Dr. Αντωνίου 

Αυγερινοφ και μζςω τθσ χρθματοδότθςθσ από τθν 

Επείγουσα Έκκληση για τον Covid 19, οργάνωςε τθν 

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022, από τισ 10:00’ ζωσ τισ 

13:00’, δράςθ ενεργθτικισ προςζγγιςθσ αςτζγων και 

εργαςίασ ςτο δρόμο (streetwork), ςτο λιμάνι του 

Πειραιά. 

Ο Ε.Ε.Σ., ςε ςυνζχεια ςχετικισ ζγκριςθσ που 

εξαςφάλιςε από τθν αρμόδια λιμενικι αρχι 

Πειραιϊσ, κινθτοποίθςε το ανκρϊπινο δυναμικό 

του, επαγγελματίεσ και εκελοντζσ και των τριϊν (3) 

Σωμάτων του (Κοινωνικισ Πρόνοιασ, Υγείασ και Σαμαρειτϊν - Διαςωςτϊν και 

Ναυαγοςωςτϊν), για τθν υποςτιριξθ των ςυνανκρϊπων μασ που διαβιοφν ςτισ πφλεσ 

ειςόδου - εξόδου του λιμζνοσ Πειραιά. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ, διανεμικθκαν ατομικά δζματα με ανκρωπιςτικό υλικό (είδθ 

ατομικισ υγιεινισ και φροντίδασ, ιματιςμόσ, είδθ βαςικισ διατροφισ και είδθ προςταςίασ 

από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ), ςτο πλαίςιο των δράςεων υποςτιριξθσ αςτζγων που 

διαχρονικά υλοποιεί ο Ε.Ε.Σ. ςτθν Αττικι. Ταυτόχρονα, πραγματοποιικθκε κερμομζτρθςθ 

και παραςχζκθκαν Πρϊτεσ Βοικειεσ και Πρϊτεσ Βοικειεσ Ψυχικισ Υγείασ ςε 

ωφελοφμενουσ τθσ δράςθσ. Τζλοσ, οι εξυπθρετοφμενοι ενθμερϊκθκαν για τουσ 

διακζςιμουσ χϊρουσ που διακζτει ο Διμοσ Πειραιά, για τθ φιλοξενία και προςταςία τουσ.  

Συνολικά, υποςτηρίχθηκαν 115 ςυμπολίτεσ μασ που διαβιοφν ςτο δρόμο υπό αντίξοεσ 

ςυνκικεσ, ςτεροφμενοι των ελαχίςτων μζςων διαβίωςθσ.  

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δράςθσ τθρικθκαν όλα τα προβλεπόμενα από τθν Πολιτεία και 

τον ΕΟΔΥ πρωτόκολλα ωσ προσ τθν προςζγγιςθ και υποςτιριξθ των εν λόγω ατόμων και 

ελιφκθςαν όλα τα μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ τθσ υγείασ από τθν πανδθμία, τόςο 

των ωφελοφμενων όςο και του προςωπικοφ που ςυμμετείχε ςτθ δράςθ. 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, υποςτθρίηοντασ διαχρονικά τισ πλζον ευάλωτεσ 

πλθκυςμιακζσ ομάδεσ και εν όψει τθσ ζλευςθσ του χειμϊνα, προγραμματίηει αντίςτοιχεσ 

δράςεισ υποςτιριξθσ αςτζγων  ςτθν Αττικι εντόσ των μθνϊν Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 

2022. 
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