
                Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  

Θέμα: "Φιλοξενία της ομάδας Street Work του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην ΕΡΤ1" 

 
Για να παρακολουθήσετε το απόσπασμα της εκπομπής (από το 1:29:00), πιέστε εδώ.  

Το πρωί της Πέμπτης 9 Φεβρουαρίου 2017, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ1 «ΔΕΚΑ ΣΤΗΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» με τον Νίκο Αγγελίδη και τον Χρήστο Παγώνη, υπήρξε ζωντανή σύνδεση από την 

πλατεία Κλαυθμώνος, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε στο κοινό η ομάδα Street Work του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Στην τηλεόραση της ΕΡΤ1 μίλησε αρχικά ο Αρχηγός του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. κ. Ηρακλής Μαρκουίζος, ο οποίος και παρουσίασε το περίγραμμα της δράσης 

δρόμου (street work) του Ε.Ε.Σ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στήριξης αστέγων συνανθρώπων μας, το 

οποίο απολαμβάνει της πλήρους στήριξης του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού και της 

παρούσας Διοίκησης και που πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εδώ και αρκετά χρόνια, 

ιδιαίτερα σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων και δριμύτατου ψύχους. Το πρόγραμμα 

πλαισιώνεται από επαγγελματίες των τριών Τομέων του Ε.Ε.Σ. (κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, 

διασώστες), οι οποίοι ανάλογα με την ειδικότητά τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους υποστηρίζουν 

την παροχή υπηρεσιών στην ευάλωτη αυτή κατηγορία συνανθρώπων μας που στερείται στέγης και 

ασφαλούς περιβάλλοντος.  

Τα κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. εντοπίζουν αστέγους συμπολίτες μας, καθώς δραστηριοποιούνται στο κέντρο 

αλλά και σε γειτονιές της πρωτεύουσας, στους οποίους διανέμουν υλικό πρώτης ανάγκης, που μπορεί να 

περιλαμβάνει από υπνόσακους και είδη προσωπικής υγιεινής (χαρτί υγείας, μωρομάντηλα κ.ά.) έως 

ξηρά τροφή, νερό και ζεστά ροφήματα. Οι ομάδες του Ε.Ε.Σ. προσφέρουν επίσης πρώτες βοήθειες, όπου 

αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

Για τις συγκεκριμένες δράσεις μίλησαν επίσης στην κάμερα της ΕΡΤ1, εκ μέρους της Νοσηλευτικής και 

της Κοινωνικής Πρόνοιας, οι Εθελόντριες του Ε.Ε.Σ. κ.κ. Μάρω Μαυριδόγλου και Μύριαμ Καρελά 

αντίστοιχα, οι οποίες μοιράστηκαν με το κοινό τις εμπειρίες τους και τα συναισθήματά τους από τη 

συμμετοχή τους σε αυτές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικοδεσπότες της εκπομπής συνεχάρησαν και ευχαρίστησαν την ομάδα 

Street Work του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το σημαντικό αυτό κοινωνικό έργο που προσφέρει. 

http://webtv.ert.gr/katigories/enimerosi/09fev2017-10-stin-enimerosi/

