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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Υφυπουργείο Αθλητιςμοφ ςε ςυνεργαςία με τον Ε.Ε.Σ. ςυγκεντρώνει
ανθρωπιςτική βοήθεια για την Ουκρανία,

Η πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Ακλθτιςμοφ, ςε ςτενι ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό, για τθν άμεςθ
ςυγκζντρωςθ ανκρωπιςτικισ βοικειασ από τθν ακλθτικι οικογζνεια τθσ χώρασ και θ αποςτολι τθσ ςτθν Ουκρανία,
παρουςιάςτθκε ςιμερα το μεςθμζρι, ςε ςυνζντευξθ Τφπου που διοργανώκθκε ςτα γραφεία του Ε.Ε.Σ., παρουςία του
υφυπουργοφ Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κ. Λευτζρθ Αυγενάκθ, και του Προζδρου του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, Dr.
Αντώνιου Αυγερινοφ.
Η δράςθ κα ξεκινιςει άμεςα και για τισ επόμενεσ δφο εβδομάδεσ κα ςυγκεντρώνονται ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ που
εποπτεφονται από τθ ΓΓΑ, ςε όλθ τθ χώρα, ανκρωπιςτικι βοικεια και είδθ πρώτθσ ανάγκθσ, κυρίωσ τρόφιμα μακράσ
διαρκείασ. Το υλικό κα ςυγκεντρωκεί από τισ κατά τόπουσ Περιφερειακζσ Επιτροπζσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ και
κα προωκθκεί ςτισ κεντρικζσ αποκικεσ του, ςτθν Ακινα, απ’ όπου κα ξεκινιςει το αργότερο ωσ τα τζλθ Ιουνίου για τθν
Ουκρανία.
«Τρεισ μινεσ μετά τθν ζναρξθ του πολζμου, θ ελλθνικι κοινωνία δεν μζνει απακισ και θ ακλθτικι οικογζνεια
ενεργοποιείται ξανά. Είμαςτε ςτο πλευρό του ουκρανικοφ λαοφ. Από αφριο και για τισ επόμενεσ δφο εβδομάδεσ,
ςυγκεντρώνουμε ανκρωπιςτικι βοικεια ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ που εποπτεφονται από τθ Γενικι Γραμματεία
Ακλθτιςμοφ. Ευχαριςτώ τουσ Έλλθνεσ, που δεν μζνουν απακείσ και ςτζλνουν θχθρό μινυμα αλλθλεγγφθσ και
ςυμπαράςταςθσ» τόνιςε μεταξφ άλλων ο υφυπουργόσ Ακλθτιςμοφ, κ. Λευτζρθσ Αυγενάκθσ, που εξιρε τθ ςτενι
ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό, «… με τον οποίο λειτουργοφμε κάτω από τον ίδιο αξιακό κώδικα», όπωσ
υπογράμμιςε χαρακτθριςτικά.
Για μία ςυνάντθςθ που εκπζμπει μθνφματα αλτρουιςμοφ, ανκρωπιςμοφ και αλλθλεγγφθσ ζκανε λόγο ο Πρόεδροσ του
Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ, επιςθμαίνοντασ τθ ςυμπόρευςθ με το Υφυπουργείο Ακλθτιςμοφ ςε ηθτιματα όπωσ ο
εκελοντιςμόσ και θ κοινωνικι προςφορά. «Έχουμε ζναν διπλό ςτόχο, τθν ανάπτυξθ υγιοφσ ακλθτικοφ πνεφματοσ και τθν
ενδυνάμωςθ του εκελοντιςμοφ» τόνιςε ο κ. Αυγερινόσ. «Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ, από τθν πρώτθ ςτιγμι τθσ κρίςθσ
ςτθν Ουκρανία, είναι ςυνεπισ ςτο ανκρωπιςτικό του ζργο, ςε απόλυτθ ςυνεργαςία με τον Ουκρανικό Ερυκρό Σταυρό. Η
ανκρωπιςτικι κρίςθ είναι μεγάλθ, περίπου 20 εκατ. Ουκρανοί χρειάηονται ανκρωπιςτικι βοικεια. Είναι πρωτοφανισ θ
ανταπόκριςθ του ελλθνικοφ λαοφ» υπογράμμιςε ο πρόεδροσ του Ε.Ε.Σ., ο οποίοσ ςτάκθκε ιδιαίτερα ςτο γεγονόσ ότι οι
αποςτολζσ του οργανιςμοφ είναι οργανωμζνεσ, πεικαρχθμζνεσ και καταλιγουν πάντα εκεί που υπάρχει ανάγκθ.
«Αυτόκλθτεσ αποςτολζσ απλώσ παρεμποδίηουν τισ εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ» προειδοποίθςε ο κ. Αυγερινόσ.

