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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: "Σώμα Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Λάρισας:  

Έναρξη Μαθημάτων Σχολών Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης 2017-2018" 

 

Με αφορμή το μεγάλο και ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρατηρείται τις 
τελευταίες ημέρες, με αιτήσεις συμμετοχής, για τα μαθήματα της Σχολής Πρώτων 
Βοηθειών και Διάσωσης 2017 - 2018 του Τομέα Σαμαρειτών Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών στην πόλη της Λάρισας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλωσορίζει 
στη μεγάλη ερυθροσταυρική οικογένεια, όλους τους Δόκιμους Εθελοντές της πόλης 
και εύχεται ολόψυχα Καλή Εκπαιδευτική Χρονιά σε αυτούς και τους Εκπαιδευτές 
τους. 

Φέτος ο αριθμός των αιτήσεων υποψηφίων εθελοντών, που επιθυμούν να 
στελεχώσουν το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών Λάρισας έχει ξεπεράσει 
κάθε προηγούμενο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει πάντα ανοιχτή την αγκαλιά 
του στους νέους ιδεολόγους ανθρωπιστές, που κινούμενοι από ανιδιοτελή κίνητρα 
προσέρχονται για να πλαισιώσουν το αξιόλογο εθελοντικό του έργο, με αισθήματα 
αλτρουιστικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και σεβασμό στις Θεμελιώδεις 
Αρχές του Ερυθροσταυρικού Κινήματος. 

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η εκπαίδευση των Δόκιμων Εθελοντών 
είναι επίπονη, διαρκεί 15 μήνες (500 ώρες) και περιλαμβάνει θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση. Με την ολοκλήρωσή της οι Εθελοντές είναι πλέον άρτια 



εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι να ανταποκριθούν σε κάθε δύσκολη αποστολή, 
παρέχοντας πρώτες βοήθειες και διάσωση. 

«Σήμερα οι κοινωνικές δυσκολίες λόγω της έντονης οικονομικής ύφεσης, αλλά και ο  
πολλαπλασιασμός των αναγκών διάσωσης, καθιστά ιδιαίτερα επιτακτική τη 
διεύρυνση του Εθελοντικού κινήματος στη χώρα μας», τόνισε ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός. «Ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός διαθέτει μέσω του Τομέα Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυγοσωστών την 
αρχαιότερη Ομάδα Διάσωσης της χώρας, που ιδρύθηκε το 1986, πριν ακόμη 
συσταθούν οι άλλες κρατικές ομάδες και υπηρεσίες διάσωσης. Ο ιστορικός μας 
Οργανισμός, που είναι ο επίσημος αρωγός της πολιτείας σε θέματα αντιμετώπισης 
φυσικών ή άλλων καταστροφών, καθώς και στην εκπαίδευση πολιτών, παραμένει ο 
πλέον αξιόπιστος φορέας κατάρτισης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην 
επαγρύπνηση της κοινωνίας, στη διαρκή ετοιμότητα και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων», υπογράμμισε ο κ. Αυγερινός. 

«Διανύουμε μια ξεχωριστή εποχή που παρά τις δυσκολίες της οι νέοι άνθρωποι 
διακατέχονται από την επιθυμία εκπαίδευσης και ανιδιοτελούς προσφοράς στο 
κοινωνικό σύνολο και στον συνάνθρωπο, θυσιάζοντας από τον προσωπικό τους 
χρόνο και κόπο», επισήμανε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

 

 


