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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στηρίζει 3.905 μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών 

και Γυμνασίων των πυρόπληκτων περιοχών της χώρας 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ανταποκρινόμενος σε σχετική έκκληση που έλαβε για την παροχή 
υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ανηλίκων που ζουν στις πληγείσες περιοχές, σχεδίασε εν όψει 
του νέου σχολικού έτους την οργάνωση δράσεων με σκοπό την υποστήριξη όλων των μαθητών που φοιτούν 
στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων) και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γυμνασίων) των πυρόπληκτων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειας Εύβοιας, 
Βορειοανατολικού Τομέα Αθηνών, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Ρόδου. 

Η επίσημη έναρξη της δράσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα έναρξης της 
σχολικής χρονιάς, κατά την οποία κλιμάκιο του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, αποτελούμενο από 
κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές του ΕΕΣ και κατόπιν σχετικής έγκρισης που εξασφαλίστηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων πραγματοποίησε επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό 
Σχολείο Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού, με σκοπό τη διανομή σχολικών ειδών στους μαθητές των ως άνω 
σχολικών μονάδων. Συνολικά διανεμήθηκαν 192 πακέτα με σχολικά είδη, συσκευασμένα σε τσάντες με το 
λογότυπο του ΕΕΣ.  

Οφείλουμε να επισημάνουμε πως η συμβολή και η αμέριστη υποστήριξη που είχε ο ΕΕΣ από τις Διευθύνσεις 
των ανωτέρω Σχολείων, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης και την άρτια 
διοργάνωση τη εκδήλωσης. Το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι σύλλογοι διδασκόντων, γονέων και 
κηδεμόνων και οι μαθητές των Σχολείων, εξέφρασαν τη βαθιά ικανοποίησή τους και την ειλικρινή 
ευγνωμοσύνη τους στον ΕΕΣ για τη συνδρομή που έλαβαν εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία για τη 
συνέχιση της συνεργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων με στόχο την ψυχική ενδυνάμωση των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών, την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής 
σε περιπτώσεις που απαιτηθεί και την εκπαίδευση γονέων και εκπαιδευτικών στην παροχή Α’ Βοηθειών 
Ψυχικής Υγείας. 

Αντίστοιχες δράσεις θα ακολουθήσουν κατά το χρονικό διάστημα 14-17 Σεπτεμβρίου 2021, στο σύνολο των 
σχολικών μονάδων που ανήκουν στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και ειδικότερα στις 



δημοτικές και τοπικές ενότητες και οικισμούς των Δήμων Αγίας Άννας-Λίμνης-Μαντουδίου και Ιστιαίας - 
Αιδηψού. Για το σκοπό αυτό, κλιμάκιο του ΕΕΣ στελεχωμένο με κοινωνικούς λειτουργούς μετέβη στις ως 
άνω περιοχές την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να διαθέσει τα σχολικά είδη στις οικείες 
σχολικές μονάδες, καθώς και να προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε άτομα και ομάδες 
του πληθυσμού των ως άνω περιοχών.  

Οι δράσεις θα συνεχιστούν από το κλιμάκιο του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ κατά το χρονικό διάστημα 
21-24 Σεπτεμβρίου 2021 στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Γορτυνίας 
και Ανατολικής Μάνης. 

Συνολικά από τις ανωτέρω δράσεις θα ωφεληθούν 3.905 μαθητές και το κόστος θα καλυφθεί από τις 
χρηματικές δωρεές που έλαβε ο ΕΕΣ για την υποστήριξη των πυρόπληκτων. 

 


