Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει τους άστεγους στο κέντρο της Αθήνας

Πιστός στη διαχρονική του αποστολή και στο ανθρωπιστικό ιδεώδες, ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός είναι και πάλι παρών και τις φετινές γιορτές με σημαντικές δράσεις ανθρωπιστικού
χαρακτήρα προσφέροντας άμεση υποστήριξη και φροντίδα σε αστέγους που διαβιούν στο
κέντρο της Αθήνας.
Για ακόμη μία φορά με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου Αυγερινού, τα βράδια
της 28ης και 29ης Δεκεμβρίου, κατά τα οποία επικρατούσαν συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένου
ψύχους, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κινητοποιώντας το ανθρώπινο επαγγελματικό και
εθελοντικό δυναμικό του βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας υποστηρίζοντας συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη. Κινητά κλιμάκια αποτελούμενα από Κοινωνικό Λειτουργό, ο οποίος είχε και την
ευθύνη συντονισμού της δράσης, Νοσηλεύτρια, Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας και Εθελοντές
Σαμαρείτες - Διασώστες, με αυτοκίνητα του Ε.Ε.Σ. διένειμαν ανθρωπιστικό υλικό και υλικό πρώτης
ανάγκης σε όσους συνανθρώπους μας διαβιούν στο δρόμο.
Συγκεκριμένα διατέθηκαν δέματα που περιλάμβαναν κονσέρβες, μπισκότα, μπάρες δημητριακών,
κρουασάν σοκολάτας, χυμό φρούτων, ξηρούς καρπούς, πακέτο στιγμιαίου καφέ, τσάι σε μπουκάλι
0,5lt, εμφιαλωμένο νερό 0,5lt, μαντηλάκια υγιεινής (μωρομάντηλα), κουβέρτες κ.α. Παράλληλα, οι
Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. πρόσφεραν ζεστό ρόφημα (τσάι).
Συνολικά, τα κινητά κλιμάκια κινήθηκαν στις περιοχές πέριξ της Πειραιώς, στις πλατείες
Κουμουνδούρου και Αγίου Γεωργίου, στις γέφυρες Ρουφ και Αχιλλέως, στο Θησείο, στο
Μοναστηράκι, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης, στη Μητροπόλεως, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου,
στην Ομόνοια και στους παράδρομους αυτών. Οι άστεγοι ενημερώθηκαν επίσης από τα μέλη των
κλιμακίων για τους θερμαινόμενους χώρους που διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων για την προστασία
τους από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, σε όσους συνανθρώπους μας αντιμετωπίζουν
επείγοντα προβλήματα υγείας προσφέρθηκαν Πρώτες Βοήθειες ή περιποίηση τραύματος.
Η δράση θα επαναληφθεί από τον Ε.Ε.Σ. κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε τακτά διαστήματα,
ιδιαίτερα τις νύχτες που παρουσιάζεται αυξημένο ψύχος.
Για να δείτε σχετικό βίντεο πιέστε εδώ.
***

