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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει στο πλευρό των σεισμόπληκτων της 
Ελασσόνας 

Με αμείωτο ρυθμό και αστείρευτα ψυχικά αποθέματα συνεχίζεται η δράση των 60 και πλέον εθελοντών του 

Ε.Ε.Σ. που επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές του Δήμου Ελασσόνας. Η ανιδιοτελής προσφορά τους είναι 

συγκινητική, καθώς από τη πρώτη στιγμή της κρίσης βρίσκονται ανελλιπώς στο πλευρό των πολιτών που είδαν 

τα σπίτια τους να καταστρέφονται, παρέχοντας τους τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.  

Εξίσου συγκινητική είναι και η μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου στο κάλεσμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

για συγκέντρωση χρημάτων και αποστολή τροφίμων μακράς διάρκειας στους σεισμόπληκτους της Ελασσόνας. 

Μάλιστα, οι προσφορές ιδιωτών και επιχειρήσεων έχουν κορυφωθεί τις τελευταίες μέρες και αναμένεται να 

αποσταλεί μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι στιγμής, 

από τις κεντρικές αποθήκες του Ε.Ε.Σ. έχουν αποσταλεί 1.680 εμφιαλωμένα νερά, 200 κουβέρτες, 2.200 

στρώματα ύπνου και 40 πτυσσόμενα κρεβάτια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έρανο και τα 

σημεία διαλογής τροφίμων επισκεφθείτε το www.redcross.gr. 

Παροχή πρώτων βοηθειών στους σεισμόπληκτους  

Καθημερινά οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προχωρούν σε επιδιορθώσεις και στήσιμο εκ νέου 

σκηνών που έχουν υποχωρήσει από τη σφοδρή βροχόπτωση των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, συνεχίζουν 

να επιχειρούν στους 3 μεγάλους υγειονομικούς σταθμούς που έχουν στηθεί σε Δαμάσι, Μεσοχώρι και 

Βλαχογιάννι, προφέροντας τις πρώτες βοήθειές όπου χρειαστεί.  Η παρουσία τους στην περιοχή κρίνεται 

απαραίτητη, καθώς στα χωριά αυτά δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σε οποιουδήποτε είδους υγειονομική ή 

φαρμακευτική περίθαλψη.    

Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά 

Ταυτόχρονα, εθελοντές της Κοινωνικής Πρόνοιας παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη στους σεισμόπληκτους, 

ενώ από την Τετάρτη, 10 Μαρτίου2021, ομάδα εθελοντών ξεκίνησε να προσφέρει δημιουργική απασχόληση σε 

παιδιά που διαβιούν με τις οικογένειες τους στους πρόχειρους καταυλισμούς, προκειμένου μέσω της 

ζωγραφικής και των αθλοπαιδιών να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερες τις συνθήκες διαβίωσής τους. 

***  

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=40&la=1&artId=1626

