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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο ΕΕΣ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αποτίει σεβασμό και τιμά 
τη γυναίκα πρόσφυγα 

Ο ΕΕΣ δια του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, 
τιμώντας και στηρίζοντας τη γυναίκα, υλοποιεί στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων του δράσεις ειδικά 
αφιερωμένες στο  γυναικείο πληθυσμό με στόχο 
την προστασία, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.   

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας, μέσω των 
Υπηρεσιών και των προγραμμάτων  του  στην 
Αθήνα και την Περιφέρεια, παρέχει ολιστικές 
υπηρεσίες στήριξης σε ευάλωτες γυναίκες 
ανεξαρτήτως καταγωγής, που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες (ανεργία, μονογονεϊκότητα, υφιστάμενη 
βία ή κακοποίηση κ.α.). Συγκεκριμένα, Κοινωνικοί 
Λειτουργοί και Ψυχολόγοι προσφέρουν υπηρεσίες  
ψυχοκοινωνικής φροντίδας, συμβουλευτικής 
υποστήριξης, διαχείρισης ατομικών υποθέσεων, 

εκπαίδευσης, ένταξης και διασύνδεσης με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες ή φορείς. 

Ειδικότερα, οι γυναίκες μεταναστευτικών πληθυσμών αντιμετωπίζουν επιπλέον 
δυσκολίες αναφορικά με την πρόσβαση στην ενημέρωση και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, 
λόγω της γλώσσας αλλά και των περιορισμών που υφίστανται στην προσπάθεια ένταξής 
τους στην κοινωνικό - οικονομική ζωή της χώρας.   

Ο ΕΕΣ σεβόμενος τη γυναίκα και τον διακριτό της ρόλο στη σύγχρονη πραγματικότητα, 
προσφέρει στήριξη και εξασφαλίζει τις ευκαιρίες που χρειάζονται, μέσω της δράσης που 
αναπτύσσει η Ομάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Γυναικών Προσφύγων στο Πολυδύναμο 
Κέντρο Προσφύγων Αθήνας. Η καλλιέργεια του αισθήματος της ασφάλειας, η εχεμύθεια, 
η ηθική υποστήριξη, η αλληλοκατανόηση, η ενθάρρυνση της προσωπικής ανάπτυξης μέσω 
της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και των τυπικών προσόντων των συμμετεχουσών, είναι 
μόνο μερικές από τις αξίες που το Κέντρο υπηρετεί με ανθρωπιά και αφοσίωση.  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία επέφερε αλλαγές στην καθημερινότητα όλων, η 
ομάδα συνέχισε τη λειτουργία της εξ αποστάσεως, εισάγοντας νέες ενότητες που 
αφορούν στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τον COVID 19. Ενδεικτικά 
αναφέρονται η αυτοπροστασία, η ατομική και συλλογική ευθύνη ως προς την τήρηση των 
μέτρων, η χρήση μάσκας και η κατασκευή της, η υγιεινή, η φροντίδα της ψυχικής υγείας, 
η κατανόηση πρακτικών ζητημάτων και διαδικασιών στην καθημερινότητά τους κ.α.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με γνώμονα τις επτά Θεμελιώδεις Αρχές και τις 
Ανθρωπιστικές Αξίες που πρεσβεύει το Διεθνές Κίνημα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, εύχεται σε κάθε γυναίκα, υγεία, ελπίδα, δύναμη, δημιουργικότητα και 
ευημερία, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει αρωγός συνεχίζοντας τις προσπάθειες 
ανάδειξης του ιδιαίτερου ρόλου της Γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.  

 


