
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςθ Τφπου, Επικοινωνίασ, Δθμοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Ακινα, 19 Οκτωβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δωρεά ςχολικών ειδών από τον Ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό ςτο Χατηθκυριάκειο Ίδρυμα 

Ο Ελλθνικόσ  Ερυκρόσ  Σταυρόσ, με πρωτοβουλία  του Προζδρου Ε.Ε.Σ., Dr. Αντϊνιου 

Αυγερινοφ, ςυνεχίηει να ςτθρίηει τα παιδιά του Χατηθκυριάκειου Ιδρφματοσ, παιδικισ  

προςταςίασ  ςτον Πειραιά. 

Το Ίδρυμα παρζχει ολοκλθρωμζνθ φροντίδα και υποςτιριξθ ςε κορίτςια θλικίασ από 6 

ετϊν, που οι οικογζνειζσ τουσ αντιμετωπίηουν κοινωνικά και οικονομικά προβλιματα και 

προζρχονται από διάφορα πολιτιςμικά περιβάλλοντα. Προςφζρει ςτζγθ, ενδιαίτθςθ, 

ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, εκπαίδευςθ, θκικι διαπαιδαγϊγθςθ, ςυμβουλευτικι και 

ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ με τθ βοικεια κοινωνικϊν λειτουργϊν και ψυχολόγων, 

επιμορφωτικζσ και εξωςχολικζσ δράςεισ, οικονομικι ςτιριξθ ςτισ μακιτριζσ του, που 

ςπουδάηουν ςε Α.ΕΙ. και Τ.Ε.Ι., ενϊ ταυτόχρονα, ςυντρζχει οικονομικά ςε περιπτϊςεισ 

αποφοίτων μακθτριϊν, που αντιμετωπίηουν χρόνια προβλιματα υγείασ και δεν μποροφν 

να εργαςτοφν. Η  ςτιριξθ γίνεται  αποκλειςτικά  και  μόνο  από δωρθτζσ, που με μεγάλθ  

αγάπθ  βοθκοφν το  ζργο  του Ιδρφματοσ. 

Τθν  Τετάρτθ 12 Οκτωβρίου 2022, ο Πρόεδροσ  του Ελλθνικοφ  Ερυκροφ  Σταυροφ, Dr. 

Αντϊνιοσ  Αυγερινόσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ  του Ε.Ε.Σ. κ. Γεϊργιοσ Σκοφμασ, ο Πρόεδροσ  

του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Πειραιά κ. Κωςταντινίδθσ Μάνοσ μαηί με  

εκπροςϊπουσ  από  το Περιφερειακό Συμβοφλιο του Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Πειραιά, κακϊσ  και 

αντιπροςϊπουσ των Τομζων Υγείασ, κα Κουρκουλάκου Μαρία και Σαμαρειτϊν Διαςωςτϊν 



και  Ναυαγοςωςτϊν, κα Μάρκελλου Σοφία, παρζδωςαν ςτο Ιςτορικό Χατηθκυριάκειο 

Ίδρυμα, ενϊπιον τθσ  Διευκφντριασ κ. Κατςιλιζρθ Αναςταςίασ και του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ, ςχολικά είδθ για τθν ενίςχυςθ εξθντατεςςάρων παιδιϊν που υποςτθρίηουν. 

Παράλλθλα, παραδόκθκε  και  ξθρι  τροφι  ςε  αδζςποτα  ηωάκια  που  βρίςκονται  και 

προςτατεφονται ςτο  χϊρο του  Ιδρφματοσ. 

Χαρακτθριςτικά, ο Πρόεδροσ Ε.Ε.Σ., Dr. Αντϊνιοσ Αυγερινόσ, χαιρζτθςε όλα τα μζλθ και  

υπογράμμιςε: «Είμαςτε υποχρεωμζνοι ωσ Ε.Ε.Σ. να φροντίηουμε και να προςτατεφουμε  

τα  παιδιά ςε ότι χρειάηονται, ςτθν ιατροφαρμακευτικι τουσ κάλυψθ, ςε εμβολιαςμοφσ, ςε 

μακιματα Πρϊτων Βοθκειϊν, με κάκε τρόπο ϊςτε να τα εφοδιάηουμε και να τα  

καταςτιςουμε ιςχυρζσ προςωπικότθτεσ που κα  ενταχκοφν αρμονικά  και  δυναμικά  ςτθν 

κοινωνία μασ. Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ κα βρίςκεται πάντα αρωγόσ και 

ςυμπαραςτάτθσ ςε τζτοιεσ  ανιδιοτελείσ  προςπάκειεσ». 
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