
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ν. Σμφρνθ, 25 Μαΐου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λειτουργεία περιπτζρου, κατά τη διάρκεια εκδηλώςεων τησ Πρωτομαγιάσ, από το Περιφερειακό 

Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ν. Σμφρνησ 

Με επιτυχία δθμιουργικθκε και λειτοφργθςε το περίπτερο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ που ο Διμοσ Νζασ 
Σμφρνθσ παραχώρθςε με ευγενικι του χορθγία ςτο Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Νζασ Σμφρνθσ, ςτθν κεντρικι 
πλατεία του Διμου, με αφορμι τισ εκδθλώςεισ για τθν Πρωτομαγιά, από τισ 30 Απριλίου μζχρι και τισ 6 Μαΐου, 
με ςτόχο να γίνει γνωςτό ςτουσ πολίτεσ τθσ Νζασ Σμφρνθσ κακώσ και ςτουσ διάφορουσ επιςκζπτεσ τθσ 
κεντρικισ πλατείασ το ζργο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, θ δράςθ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ μζςα από 
τα δφο του Τμιματα, τθσ Νεότθτασ με δράςθ 35 χρόνων ςτο Διμο και των Σαμαρειτών με δράςθ 20 χρόνων 
αλλά και τθ ςυλλογι φαρμάκων και τροφίμων για τον λαό τθσ Ουκρανίασ. 

 Στθν επιτυχι λειτουργία του περιπτζρου ςυνζβαλλε ςτον απόλυτο βακμό θ ευγενικι και δραςτιρια ςυμμετοχι 
των εκελοντών/ντριών από τουσ Τομείσ Υγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ. Οι εκελοντζσ και οι εκελόντριεσ, με 
τθν αδιάλειπτθ, ευγενικι και γεμάτθ ενεργθτικότθτα παρουςία τουσ, όλεσ τισ θμζρεσ τθσ λειτουργίασ του 
περιπτζρου, βοικθςαν ςτο μζγιςτο βακμό, μοιράηοντασ ςτον κόςμο το ενθμερωτικό υλικό που περιζγραφε τισ 
δράςεισ όλων των Τομζων του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, καταγράφοντασ πολίτεσ που εκδιλωναν 
ενδιαφζρον να εγγραφοφν ωσ μζλθ αλλά και ωσ εκελοντζσ ςτουσ κόλπουσ του, προςελκφοντασ νζουσ και 
παιδιά με τθν προςφορά διαφθμιςτικών δώρων που προωκοφν τισ δράςεισ του Ε.Ε.Σ., αλλά και ςυλλζγοντασ 
φάρμακα για τθν Ουκρανία από τουσ ευαιςκθτοποιθμζνουσ πολίτεσ που τα πρόςφεραν απλόχερα. Το 
Περιφερειακό Συμβοφλιο του Τμιματοσ τουσ/τισ ευχαριςτεί από καρδιάσ για τθ γεμάτθ αυταπάρνθςθ και 
ανυςτεροβουλία  βοικειά τουσ.  

Τθ δράςθ αυτι τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο Διμαρχοσ τθσ Νζασ Σμφρνθσ κ. Σταφροσ Τηουλάκθσ με τθ 
ςφηυγό του, ο Αντιδιμαρχοσ Κοινωνικισ Πολιτικισ κ. Παναγιώτθσ Γιατηίδθσ, θ Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου κ. Κλαίρθ Δελθγιάννθ, ο Αντιδιμαρχοσ Πραςίνου και Περιβάλλοντοσ κ. Πζτροσ Κουκάσ, ο Γενικόσ 
Γραμματζασ του Διμου Νζασ Σμφρνθσ Δρ. Μιχάλθσ Χρθςτάκθσ, Διευκφντρια Κλιματικισ Αλλαγισ του Ελλθνικοφ 
Ερυκροφ Σταυροφ και εκελόντρια κακθγιτρια ςτο Κοινωνικό Φροντιςτιριο του Διμου Ν. Σμφρνθσ Κα Λίνα 
Κανάτα, ο Διμαρχοσ Παλαιοφ Φαλιρου κ. Γιάννθσ Φωςτθρόπουλοσ, ο τζωσ Διμαρχοσ Νζασ Σμφρνθσ και 
αρχθγόσ τθσ μείηονοσ αντιπολίτευςθσ κ. Γιώργοσ Κουτελάκθσ, ο Δθμ. Σφμβουλοσ κ. Κων/νοσ Κωνςταντινίδθσ, θ 
Δθμοτικι Σφμβουλοσ κα Μαριαλζνα Αγγελίδου, θ Δθμοτικι Σφμβουλοσ κα Μαρίνα Δεκοφλου, πλικοσ 
εκπαιδευτικοί όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ, κακώσ και οι εκελοντζσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο Τμιμα Νεότθτασ και είναι γονείσ των παιδιών-μελών του Τμιματοσ. 

Ο απολογιςμόσ τθσ δράςθσ αυτισ κατά τθ λιξθ τθσ περιόδου χριςθσ του περιπτζρου, ςτισ 6 Μαΐου 2022, 
ζκλειςε με απόλυτα κετικό πρόςθμο, κακώσ ο όγκοσ του ενθμερωτικοφ υλικοφ που μοιράςτθκε προσ τουσ 
ευαιςκθτοποιθμζνουσ πολίτεσ και ο μεγάλοσ αρικμόσ ανκρώπων που εκδιλωςαν ενδιαφζρον να γνωρίςουν 
τον Ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό και να δθλώςουν ςυμμετοχι οι ίδιοι και τα παιδιά τουσ ςτα διάφορα Σώματα ωσ 
εκελοντζσ, αποδεικνφει περίτρανα ότι τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ προωκοφν το ζργο και το βαςικό ςκοπό του 
Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ που είναι θ αζναθ ευαιςκθτοποίθςθ των ςυνανκρώπων μασ και θ αφφπνιςθ τθσ 
διάκεςισ τουσ για προςφορά και βοικεια ςτον πάςχοντα άνκρωπο.  
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