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Ακινα, 21 Απριλίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υπό την αιγίδα του Γενικοφ Γραμματζα Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και Καταπολζμηςησ 
τησ Φτώχειασ, κου Γιώργου Σταμάτη, ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ παρζλαβε άμεςη 

κοινωνική βοήθεια για την υποςτήριξη των αμάχων τησ Ουκρανίασ από την 
Πανελλήνια Ζνωςη Φορζων Στήριξησ Ατόμων με Νοητική Υςτζρηςη «ΜΕΛΕΔΩΝΗ» 

Τθ Μεγάλη Τρίτη, 19 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, ςτθν ζδρα τθσ «ΕΣΤΙΑ» Κζντρο 
Κοινωνικήσ Φροντίδασ Ατόμων με Νοητική Υςτζρηςη, επί τθσ οδοφ Σόνιασ Νικολακοποφλου 
13, ςτο Νζο Ψυχικό, πραγματοποιικθκε εκδιλωςθ για τθν παράδοςη ανθρωπιςτικοφ υλικοφ 
και ειδών άμεςησ κοινωνικήσ βοήθειασ ςτον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με ςκοπό την 
υποςτήριξη των αμάχων του πολζμου ςτην Ουκρανία. 

Η εκδιλωςθ αποτελεί ζνδειξθ αλλθλεγγφθσ ςτον άνκρωπο με αναπθρία που κινδυνεφει 
οπουδιποτε και υπό οιαςδιποτε ςυνκικεσ που απειλοφν τθ ηωι και τθν ακεραιότθτά του και 
πραγματοποιικθκε ςε ςυνζχεια πρωτοβουλίασ που ανζλαβε η κα Ζφη Προκοπάκη, Πρόεδροσ 
τησ Πανελλήνιασ Ζνωςησ Φορζων Στήριξησ Ατόμων με Νοητική Υςτζρηςη «ΜΕΛΕΔΩΝΗ».  

Το υλικό ενίςχυςθσ ςυνελζγθ και δεματοποιικθκε ςε ογδόντα (80) κιβϊτια από το προςωπικό 
και τουσ ωφελοφμενουσ των φορζων τθσ «ΜΕΛΕΔΩΝΗ» , οι οποίοι ευαιςκθτοποιθμζνοι από 
τθν ανκρωπιςτικι κρίςθ που διζρχεται θ Ουκρανία, ζςτειλαν μζςω τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ 
θχθρό μινυμα αγάπησ και αλληλεγγφησ ςτο ςκλθρά δοκιμαηόμενο λαό τθσ Ουκρανίασ μζςα 
από τισ ηωγραφιζσ των ωφελοφμενων που τοποκετικθκαν πάνω ςτα δζματα. 

Στθν εκδιλωςθ παρζςτθςαν ο Γενικόσ Γραμματζασ Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και 
Καταπολζμηςησ τησ Φτώχειασ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποθζςεων, κοσ 
Γεώργιοσ Σταμάτησ, ο Πρόεδροσ του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ, Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ, η 
Προζδροσ τησ Πανελλήνιασ Ζνωςησ Φορζων Στήριξησ Ατόμων με Νοητική Υςτζρηςη 
«ΜΕΛΕΔΩΝΗ» και τησ «ΕΣΤΙΑ», κα Ζφη Προκοπάκη, Πρόεδροι και Μζλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων Φορζων ατόμων με νοθτικι υςτζρθςθ, κακϊσ και προςωπικό και εθελοντζσ του 
Τομζα Κοινωνικήσ Πρόνοιασ ΕΕΣ. 

Η Πρόεδροσ τθσ «ΜΕΛΕΔΩΝΗ» κα Ζφη Προκοπάκη, ςυνεχάρθ τον Γενικό Γραμματζα Πρόνοιασ 
και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ για τθν κοινωνικι προςφορά του κακϊσ και τον Πρόεδρο 
του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ για τθν ευγενικι ανταπόκριςθ ςτθν πρωτοβουλία παροχισ 



κοινωνικισ βοικειασ ςτον άμαχο πλθκυςμό τθσ Ουκρανίασ και βεβαίωσ ςτθν κινθτοποίθςθ 
των εκελοντϊν του Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ του ΕΕΣ.  

Τζλοσ, ο Πρόεδροσ του ΕΕΣ, Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ, ςτο χαιρετιςμό που απθφκυνε ςτο 
ςφνολο των παριςτάμενων τθσ εν λόγω εκδιλωςθσ, αφοφ ςυνεχάρθ τθν Πρόεδρο και τα μζλθ 
τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Φορζων Στιριξθσ Ατόμων με Νοθτικι Υςτζρθςθ "ΜΕΛΕΔΩΝΗ για τθν 
εξαίρετθ πρωτοβουλία τουσ και τθν ζμπρακτθ απόδειξθ τθσ πρόκεςισ τουσ να παράςχουν 
αρωγι και ανκρωπιςτικι ςτιριξθ ςτον άμαχο πλθκυςμό τθσ Ουκρανίασ, εξιρε το ςθμαντικό 
ζργο που αναπτφςςουν οι Φορείσ που εκπροςωποφνται από τθν ωσ άνω Ζνωςθ και εξζφραςε 
αφενόσ μεν τθν αμζριςτθ ςτιριξθ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ διαχρονικά ςε δράςεισ και 
πρωτοβουλίεσ αρωγισ των ατόμων με αναπθρία, αφετζρου δε τθ βεβαιότθτα για τθ ςυνζχιςθ 
και ενδυνάμωςθ τθσ ςχζςθσ που ζχει καλλιεργθκεί μεταξφ του ΕΕΣ και των Φορζων Στιριξθσ 
ατόμων με αναπθρίεσ, ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ ςυναφϊν δράςεων και ανάλθψθσ ςθμαντικϊν 
πρωτοβουλιϊν.  
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