
 

 
    

 
 
 

27 Φεβρουαρίου 2008   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» 
 
   

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με το Γραφείο Ερυθρού 
Σταυρού – Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες πραγματοποιεί για 
τέταρτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 
Ερυθρού Σταυρού για την Οδική Ασφάλεια». Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρμόζεται και στις 27 χώρες μέλη της. 
 
Η εκστρατεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει τίτλο «Έχεις μόνο 
μια ζωή. Πρόσεχε!» και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7 έως 11 
χρονών.  Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση 
των μαθητών για ασφαλή συμπεριφορά στους δρόμους, καθώς και η 
απόκτηση βασικών γνώσεων πρώτων βοηθειών.   
 
Το πρόγραμμα της εκστρατείας διεξάγεται σε δημοτικά σχολεία 
τεσσάρων μεγάλων πόλεων της χώρας, όπως της Αθήνας, της 
Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης. Στις δράσεις του 
προγράμματος περιλαμβάνονται μία ώρα θεωρητικής και μία ώρα 
πρακτικής εκπαίδευσης, οι οποίες θα ολοκληρώνονται μέσα σε μία 
εβδομάδα σε κάθε δημοτικό σχολείο που συμμετέχει, έτσι ώστε να 
καλύπτονται όλες οι τάξεις του. Οι ενέργειες του προγράμματος 
ξεκίνησαν να υλοποιούνται από το Νοέμβριο του 2007 και θα 
διαρκέσουν ολόκληρο το σχολικό έτος 2008. 

 
Η «Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ερυθρού Σταυρού για την Οδική 
Ασφάλεια» εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης ενός ευρύτερου 
προγράμματος οδικής ασφάλειας της Ε.Ε. για τη μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν μία από τις κυριότερες 
αιτίες απώλειας νέων ανθρώπων.  
Ο Συντονισμός της εκστρατείας γίνεται από τη Διεύθυνση Διεθνών 
Σχέσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ η υλοποίησή της 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Τομέα Σώματος Σαμαρειτών - 
Διασωστών Ελλάδας & Νεότητας και τον Τομέα Προαγωγής 
Εθελοντισμού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.  

 



 

Όσα σχολεία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, 
μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Νεότητας Ε.Ε.Σ.: 
Διευθύντρια: Κυρία Μαρία Καστελλάνου  
Υπεύθυνη προγράμματος: Κυρία Μαρία Τυλιγάδη  
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8832350-1  
e-mail: youth@redcross.gr  

. 
 

Ας πάρουμε όλοι μέρος. Η παρουσία μας κάνει διαφορά. 
Ναι στην Οδική Ασφάλεια!!! 
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