
 

 

 

 
 

 

Δ/νςθ Σφπου, Επικοινωνίασ, Δθμοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Ακινα, 21 επτεμβρίου 2021 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ ςτθρίηει 1.014 μακθτζσ Νθπιαγωγείων, Δθμοτικών και Γυμναςίων 

των πυρόπλθκτων περιοχών τθσ Βόρειασ Εφβοιασ 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ, ανταποκρινόμενοσ ςε ςχετικι ζκκλθςθ που ζλαβε για τθν ψυχοκοινωνικι 
υποςτιριξθ των ανθλίκων που ηουν ςε περιοχζσ που επλιγθςαν από τισ πρόςφατεσ καταςτροφικζσ 
πυρκαγιζσ, ςχεδίαςε, εν όψει του νζου ςχολικοφ ζτουσ, τθν οργάνωςθ δράςεων, με ςκοπό τθν υποςτιριξθ 
όλων των μακθτϊν που φοιτοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Πρωτοβάκμιασ (Νθπιαγωγείων και Δθμοτικϊν 
ςχολείων) και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Γυμναςίων) των πυρόπλθκτων περιοχϊν των Περιφερειακϊν 
Ενοτιτων Βόρειασ Εφβοιασ, Βορειοανατολικοφ Σομζα Ακθνϊν, Ηλείασ, Αρκαδίασ, Λακωνίασ και Ρόδου. 

το πλαίςιο αυτό, κλιμάκιο του Σομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ Ε.Ε.., ςτελεχωμζνο από τισ κοινωνικοφσ 
λειτουργοφσ κ.κ. Χαρίκλεια Δαςκαλάκθ και Αικατερίνθ Ραμιώτθ, μετζβθ ςτθ Βόρεια Εφβοια, το διάςτθμα 
από τισ 14 επτεμβρίου 2021 ζωσ τισ 17 επτεμβρίου 2021, προκειμζνου να διακζςει ςχολικά είδθ ςτο 
ςφνολο του μακθτικοφ πλθκυςμοφ Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν χολείων και Γυμναςίων που ανικουν ςτισ 
πλθγείςεσ περιοχζσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του εκεί, το κλιμάκιο του Ε.Ε.. διζνειμε ςχολικά είδθ ςε 1.014 μακθτζσ που 
φοιτοφν ςε 34 ςχολικζσ μονάδεσ, 18 δθμοτικών ενοτιτων (Προκοπίου, Πθλίου, Μαντουδίου, Αγίασ Άννασ, 
Βαςιλικϊν, Ελλθνικϊν, Γουβϊν, Πευκίου, Αςμθνίου, Κεραςιάσ,  Αγδίνων, Κρυονερίτθ, Κθρίνκου, Κεχριϊν, 
Ροβιϊν, Λίμνθσ, Ιςτιαίασ, Νζου Πφργου). 

Σο ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, οι ςφλλογοι διδαςκόντων, γονζων και κθδεμόνων και οι μακθτζσ 
των χολείων, εξζφραςαν ςτα μζλθ του κλιμακίου του Ε.Ε.. τθν ικανοποίθςι τουσ και τθν ειλικρινι 
ευγνωμοςφνθ τουσ προσ τον Οργανιςμό μασ για τθν υποςτιριξι του. Παράλλθλα, εξζφραςαν τθν επικυμία 
για τθ ςυνζχιςθ αφενόσ των δράςεων του Σομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ε.Ε.., με ςτόχο τθν ψυχικι 
ενδυνάμωςθ των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και των γονζων και αφετζρου τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ και ςυμβουλευτικισ ςε περιπτϊςεισ που απαιτθκεί, κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ 
γονζων και εκπαιδευτικϊν ςτθν παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν Ψυχικισ Τγείασ.  

Επιπλζον, το κλιμάκιο του Ε.Ε.. προζβθ ςε ςυνεργαςία με τισ Σοπικζσ και Περιφερειακζσ Αυτοδιοικιςεισ, 
κακϊσ και άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ςε επικαιροποίθςθ των καταγραφϊν, τθν αποτίμθςθ τθσ 
κατάςταςθσ, τθ ςυλλογι δεδομζνων για τθν υποςτιριξθ νοικοκυριϊν που ζχουν πλθγεί και τθν παροχι 
υπθρεςιϊν ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςε άτομα και ομάδεσ του πλθκυςμοφ των ωσ άνω περιοχϊν.  

Οι δράςεισ κα ςυνεχιςτοφν από το κλιμάκιο του Σομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ Ε.Ε.. κατά το χρονικό 
διάςτθμα από τισ 21 επτεμβρίου 2021 ζωσ τισ 24 επτεμβρίου 2021, ςτισ δθμοτικζσ και τοπικζσ 
κοινότθτεσ των Διμων Αρχαίασ Ολυμπίασ, Γορτυνίασ και Ανατολικισ Μάνθσ. 
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