Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράσεις της Διεύθυνσης Νεότητας Ε.Ε.Σ.
Επίσκεψη της Δ/νσης Νεότητας Ε.Ε.Σ. σε σχολεία της Λιβαδειάς

Η Διεύθυνση Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο της
επέκτασης και πραγματοποίησης του προγράμματος «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
πραγματοποίησε ενημέρωση σε σχολεία της Λιβαδειάς στις 7 Μαΐου 2019.
Στην πόλη της Λιβαδειάς μας υποδέχτηκαν η Πρόεδρος του Περιφερειακού
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς, κα Αγγελική Μπίνιου συνοδευόμενη από τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Γεωργία Κρυπαράκου και κ. Γεώργιο Τσεκούρα.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα Δημοτικά Σχολεία 4ο, 9ο και 10ο και στο 1ο ΓΕΛ
Λιβαδειάς, όπου μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό του Ε.Ε.Σ. σε όλους τους μαθητές.
Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις αυτές στοχεύουν τόσο στην ευαισθητοποίηση των
μαθητών στο έργο του Ερυθροσταυρικού Κινήματος, όσο και του εθελοντισμού και
της προσφοράς στο συνάνθρωπο.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους Διευθυντές των Σχολείων, καθώς επίσης
και όλα τα μέλη του Π.Σ. του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λιβαδειάς.
Η ενημέρωση αυτή θα επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Καθαρισμός παραλίας σε συνεργασία με το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS» και το
1ο Γυμνάσιο Χολαργού

Η Διεύθυνση Νεότητας Ε.Ε.Σ., στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών της
δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το 1ο Γυμνάσιο Χολαργού, πραγματοποίησε
στις 10 Μαΐου 2019 καθαρισμό παραλίας στην περιοχή του Σχοινιά. Στην
δραστηριότητα συμμετείχαν 150 μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές. Επίσης, μας
τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος κ. Αργύρης Λάσκος και η
Προϊσταμένη Δ/νσης Αθλητισμού Κ.Ε.Δ.Μ.Α. κα Μαρία Καλιακούδα. Η εν λόγω
δράση στοχεύει τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στην
ευαισθητοποίηση των μαθητών στο έργο του Ερυθροσταυρικού Κινήματος.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους εθελοντές του Σώματος Εθελοντών
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για
την υγειονομική κάλυψη της δράσης. Επίσης, να ευχαριστήσουμε το Δίκτυο
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS», που μας παρέχει το υλικό (σακούλες απορριμμάτων, γάντια και
έντυπο υλικό καταγραφής).
Σε όλους τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές δόθηκαν αυτοκόλλητα του
Ε.Ε.Σ., ενώ σε μια ομάδα μαθητών διανεμήθηκαν και μπλουζάκια του Ε.Ε.Σ.
Η δράση αυτή θα επεκταθεί και σε άλλες παραλίες του Νομού Αττικής.

