
 
 

Πάτρα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Συμμετοχή Εθελόντριας Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Πάτρας στη Μεσογειακή συνάντηση νέων «Atlantis XIII» στην Κύπρο 

 
Το Τμήμα Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία με το Centre for the 
Cooperation in the Mediterranean,  φιλοξένησε από τις 18 έως τις 25 Ιουλίου, στην Κύπρο, 
τη Μεσογειακή συνάντηση Νέων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου «ATLANTIS  
XIII», με θέμα «Innovating Volunteering, Empowering Youth». Στη φετινή  συνάντηση 
συμμετείχαν 55 νέοι και νέες ηλικίας 18 - 30 ετών, από 24 Μεσογειακούς Εθνικούς 
Συλλόγους Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.  

Η Διεύθυνση Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετέχει κάθε χρόνο στη 
Μεσογειακή συνάντηση Νέων. Τη φετινή χρονιά και σε συνεργασία με την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας ο Ε.Ε.Σ. εκπροσωπήθηκε επιτυχώς 
από την κα Αικατερίνη Αναστασοπούλου, Εθελόντρια Κοινωνικής Πρόνοιας του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας. 

Οι ετήσιες συναντήσεις νέων «ATLANTIS» αποτελούν διαπολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ 
των νέων, οι οποίοι θεωρούνται φορείς αλλαγής τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον 
των πολυπολιτισμικών κοινοτήτων μας. 

Πιο συγκεκριμένα, φέτος η συνάντηση είχε ως κύριο σκοπό να ενδυναμώσει και να 
διατηρήσει τις δεξιότητες και τις δυνατότητες των νέων του Ερυθρού Σταυρού και της 
Ερυθράς Ημισελήνου ως ενεργών Εθελοντών, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρουν 
οι καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα της διαχείρισης των Εθελοντών.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία στην Εθελόντριά μας να έρθει σε 
επαφή με νέους Εθελοντές και προσωπικό από τους Εθνικούς Συλλόγους των Μεσογειακών 
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χωρών, αλλά και με εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων ΕΣ/ΕΗ (IFRC), με 
τους οποίους αντάλλαξε χρήσιμες ιδέες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες σχετικά με τη 
θεματική της συνάντησης (προσέλκυση/εμπλοκή, διατήρηση, κίνητρο εθελοντή), όπως 
επίσης και τις σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί το Διεθνές Κίνημα του 
ΕΣ/ΕΗ.  

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν από τους εμψυχωτές των ομάδων ήταν διαδραστικές 
και βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, ενδυνάμωση ομάδας, παρουσιάσεις, 
συζητήσεις κ.α. 

 

Η κα Αναστασοπούλου παρουσίασε το σημαντικό ανθρωπιστικό έργο που έχει επιτελέσει ο 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην πορεία των 140 χρόνων του στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Επιπλέον έκανε αναφορά στις δράσεις και στις καλές πρακτικές των Εθελοντών της 
Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας και της Διεύθυνσης 
Νεότητας  του Ε.Ε.Σ. 

Η Εθελόντριά μας επέστρεψε με τις πιο θετικές εντυπώσεις για τη διοργάνωση της 
Μεσογειακής συνάντησης από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και την υποστήριξη από το 
Centre for the Cooperation in the Mediterranean. Με ενθουσιασμό και γεμάτη ενέργεια, και  
αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε, θα συνεχίσει να προσφέρει  στην 
«οικογένεια» του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 
αφοσιωμένη στις 7 Θεμελιώδεις Αρχές του.  
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