
 

 

 

 

 

 

 
 

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

Πάτρα, 6 Μαρτίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Πάτρασ 

Υγειονομική κάλυψη Πατρινοφ καρναβαλιοφ 

Όπωσ κάκε χρόνο, ο Ερυκρόσ Σταυρόσ υποςτιριξε τισ καρναβαλικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου 

Πατρζων από τθν ζναρξθ και μζχρι τθν κορφφωςι τουσ, το τελευταίο τριιμερο των 

αποκριϊν.  

Από το μεςθμζρι τθσ Παραςκευισ, μζχρι και τα ξθμερϊματα τθσ Κακαράσ Δευτζρασ,  200 

περίπου  εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Πάτρασ προςζφεραν τισ υπθρεςίεσ 

τουσ περικάλπτοντασ 592 καταγεγραμμζνα περιςτατικά. Από τα περιςτατικά αυτά, 10 μόνο 

χρειάςτθκε να διακομιςτοφν ςε νοςοκομείο, ενϊ τα υπόλοιπα, αντιμετωπίςτθκαν είτε ςτο 

πεδίο, είτε ςτον υγειονομικό ςτακμό που είχε εγκαταςτακεί για τον ςκοπό αυτό, ςτον 

αίκριο χϊρο του Εςπζρου, ςτθν πλατεία Α’ Γεωργίου.  

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που καταγράφθκαν, 328 ιταν άντρεσ και 264 γυναίκεσ, με τθν 

μζγιςτθ πλειονότθτα των περιςτατικϊν να αφοροφν νεαροφσ ανκρϊπουσ από 18-30 ετϊν 

(465 περιςτατικά) ενϊ αντιμετωπίςτθκαν και 44 περιςτατικά που αφοροφςαν ανιλικουσ 

ςυμπολίτεσ μασ.  

Η πλειονότθτα των περιςτατικϊν αφοροφςε μζκθ (179 περιςτατικά) και τραυματιςμοφσ, 

είτε από ξζνο ςϊμα (119 περιςτατικά), είτε άλλου είδουσ ταρυματιςμοφσ (126 

περιςτατικά). Δεν ζλειψαν όμωσ και τα εγκαφματα (71 περιςτατικά), τα αναπνευςτικά 

περιςτατικά (14) κακϊσ και τα μυοςκελετικά (83 περιςτατικά). 



Ο απολογιςμόσ του τριθμζρου καταδεικνφει τθν ςπουδαία προςφορά του Ερυκροφ 

Σταυροφ και των εκελοντϊν του, οι οποίοι παραδοςιακά αποτελοφν ςθμείο αναφοράσ των 

καρναβαλιςτϊν για παροχι αξιόπιςτων Πρϊτων Βοθκειϊν, ενϊ ςυνδράμουν ςθμαντικά 

ςτθν αποφυγι επιβάρυνςθσ των τμθμάτων επειγόντων περιςτατικϊν των νοςοκομείων. 

Συλλογή ανθρωπιςτικήσ βοήθειασ για την Συρία και Τουρκία 

Τθν Πζμπτθ,  2  Μαρτίου 2023, το Περιφερειακό Τμιμα του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ 

Πάτρασ, απζςτειλε ςτθν Κεντρικι Αποκικθ του Ε.Ε.Σ. 15 παλζτεσ (6 τόνουσ) με είδθ πρϊτθσ 

ανάγκθσ, ςυγκεκριμζνα τρόφιμα μακράσ διάρκειασ, είδθ ατομικισ υγιεινισ, φαρμακευτικό, 

υγειονομικό υλικό και ιματιςμό με ςκοπό τθν προϊκθςθ τουσ, ςτουσ δοκιμαηόμενουσ  

λαοφσ τθσ Τουρκίασ και τθσ Συρίασ.   

Η ανταπόκριςθ τθσ Πατρινισ κοινωνίασ υπιρξε ςυγκινθτικι ςτο ανκρωπιςτικό κάλεςμα του 

Ερυκροφ Σταυροφ. Επιχειριςεισ, οργανϊςεισ, εκπαιδευτικζσ μονάδεσ όλων των βακμίδων 

και απλοί πολίτεσ, ζνωςαν τισ δυνάμεισ τουσ με τον Ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό, ωσ κρίκοι τθσ 

ανκρωπιςτικισ αλυςίδασ που ςτικθκε, ϊςτε να απαλφνουν τον ανκρϊπινο πόνο των 

κυμάτων του καταςτροφικοφ ςειςμοφ.   

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ ευχαριςτεί κερμά όλουσ όςουσ ςτάκθκαν ςυμπαραςτάτεσ 

ςτο ανκρωπιςτικό του ζργο, κακϊσ επίςθσ και τουσ εκελοντζσ του που ακοφραςτα 

παρζλαβαν και ςυςκεφαςαν όλθ τθν ανκρωπιςτικι βοικεια. 

*** 


