Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε ηχηρό μήνυμα για την πρόληψη &
αντιμετώπιση των πνιγμών στην Ελλάδα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022, στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, η
ενημερωτική ημερίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ), με τη συμπαράσταση της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, για την πρόληψη & αντιμετώπιση των πνιγμών στην Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr.
Αντώνιου Αυγερινού, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλαμπου Μπονάνου και εκπροσώπων του
Λιμεναρχείου και της Μητρόπολης Πάτρας.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Πρόληψης Πνιγμών (25/7). Κατά τη διάρκεια
της, διακεκριμένοι ομιλητές, παρουσίασαν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πνιγμών, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτητα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Παράλληλα, αναδείχθηκαν
οι δράσεις και το έργο της Ναυαγοσωστικής του Ε.Ε.Σ.
Στο τέλος της ημερίδας, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, παρέδωσε τιμητικές πλακέτες στην Διευθύντρια
Ναυαγοσωστικής Σχολής Ε.Ε.Σ, κα Ελένη Σουλτανάκη, για την μεγάλη προσφορά της στην εξέλιξη και ανάπτυξη
της Ναυαγοσωστικής Σχολής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στον καθηγητή, κ. Βασίλη Αλεξόπουλο, για
την τεράστια διαχρονική προσφορά του στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας.
Παρακολουθήστε ολόκληρη την ημερίδα του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://youtu.be/ZBC8dFbB62M
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ανέφερε: « «Η αμοιβαία ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων και πείρας
είναι πλέον επιτακτικές ανάγκες στο πλαίσιο της διεθνώς επιταχυνόμενης κίνησης και εξέλιξης της Ναυαγοσωστικής. Ο
κρίσιμος επιμερισμός της, τόσο στον χώρο της έρευνας όσο και στις καθημερινές πράξεις, καθιστούν την ημερίδα όχι μόνο
απαραίτητη αλλά και επίκαιρη. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα συνεχίσει να πρωτοπορεί σε προσπάθειες εκπαίδευσης
των συμπολιτών μας για την προαγωγή της ασφάλειας στο υγρό στοιχείο και στην έγκαιρη και σωστή αντίδραση σε
περιπτώσεις πνιγμών ή τραυματισμών, με απώτερο στόχο και σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για
τη σημαντικότητα της ορθής παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση συμβάντος στο υγρό στοιχείο.»
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, ανέφερε: «Eίμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεργάζεται και φέτος με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό προκειμένου να υλοποιήσουμε
δράσεις με σκοπό την προαγωγή της ασφάλειας στο νερό και την πρόληψη των θανάτων από πνιγμό, μέσω της έγκαιρης
ενημέρωσης μεγάλου μέρους του πληθυσμού που εκτίθεται σε τέτοιο κίνδυνο. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα
συνεχίσει τις δράσεις προς όλες τις ηλικιακές ομάδες, αφού η έγκυρη ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για την
ασφάλεια στο νερό είναι ιδιαίτερα σημαντική.»

