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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

O Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, τιμήθηκε 
από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, σε εκδήλωση-γιορτή του 

αθλητισμού στο Ηράκλειο 

Στη λαμπρή εκδήλωση-γιορτή, με θέμα «Αθλητισμός, από το όνειρο στον άθλο», η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 

(17/7) στο Karteros Beach Sports Center στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. Λευτέρης 

Αυγενάκης, τίμησε τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης 

του τεράστιου ανθρωπιστικού έργου του Οργανισμού, καθώς και για τη συνεχή και καθ’ όλα επιτυχημένη συνεργασία με το 

Υφυπουργείο Αθλητισμού. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 20 σπουδαίοι αθλητές (Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες και διεθνείς Πρωταθλητές), 

εξιστόρησαν τη δική τους αθλητική διαδρομή στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο 

την τριήμερη αθλητική γιορτή, η οποία έτυχε μεγάλης αποδοχής από τον κόσμο της Κρήτης. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ παρευρέθη 

στην εκδήλωση συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ε.Σ, κ. Γεώργιο Σκούμα.  

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ανέφερε: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμπορεύεται και 

συνοδοιπορεί σε ανοιχτό ορίζοντα ωραίων δράσεων με το Υφυπουργείο Αθλητισμού, μαζί με το οποίο έχουμε καταφέρει 

πολλά. Θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Είναι τιμή μας και υποχρέωσή μας να συντροφεύουμε έναν εμπνευσμένο, 

δημιουργικό, αποφασιστικό, αποτελεσματικό σε πληθώρα δράσεων Υφυπουργό Αθλητισμού, όπως ο Λευτέρης Αυγενάκης. 

Έχουμε κοινές αντιλήψεις σε θέματα κοινωνικής προσφοράς, αλτρουισμού, αλληλεγγύης και αγάπης. Πιστεύουμε στη δύναμη 

του υγιούς αθλητισμού και πιστεύουμε ότι μπορεί να εμπνεύσει, να ενώσει, και να δώσει ελπίδα, γεφυρώνοντας τις διαφορές 

μεταξύ των λαών και να διδάξει αξίες ζωής. Χαράζουμε μαζί μία μεγάλη αγαθοποιό δράση με στόχο την εξάλειψη των 

φαινομένων απομονωτισμού και αποκλεισμού ευάλωτων αθλητικών και κοινωνικών ομάδων». 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ευχαριστεί θερμά τον φωτογράφο και μέλος του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου, κ. Δημήτρη Πολιτάκη,  
για το φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης.  


