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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων: Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών 

και υγειονομική κάλυψη "Ioannina Lake Run" 

ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  ΗΗμμέέρραα  ΠΠρρώώττωωνν  ΒΒοοηηθθεειιώώνν  

 

Αφιερωμένη στα Ατυχήματα στο Σπίτι ήταν η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών η οποία 

καθιερώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και γιορτάζεται 

κάθε δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.  

Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα των Πρώτων Βοηθειών στην καθημερινότητά 

μας, ομάδα Εθελοντών Σαμαρειτών του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης του κοινού, με παρουσιάσεις πρώτων βοηθειών, σε 

κεντρικά σημεία της πόλης. Το ενδιαφέρον ήταν 

μεγάλο, όπως και η παρότρυνση αντίστοιχες 

δράσεις να διοργανώνονται συχνότερα. 

Το κοινό ενημερώθηκε και για τη δράση του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και για τις 

δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να γίνουν οι 

ενδιαφερόμενοι μέλη της μεγάλης οικογένειας 

του Ερυθρού Σταυρού, είτε ως εκπαιδευόμενοι 

πολίτες στις πρώτες βοήθειες, κυρίως όμως ως 

Εθελοντές. 
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IIooaannnniinnaa  LLaakkee  RRuunn  ––  ΣΣττοουυςς  ΔΔρρόόμμοουυςς  ττοουυ  ΝΝηησσιιοούύ  

  

Επίσης, ο 11ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων, ξεκίνησε για τρίτη χρονιά από το Νησάκι της Λίμνης 

Παμβώτιδας, στους δρόμους του οποίου έτρεξαν εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι δρομείς. 

Περισσότερα από 500 παιδιά με τους γονείς τους πλημμύρισαν τα σοκάκια του νησιού, 

συμμετέχοντας στους αγώνες των 3.600 και 1.600 μέτρων, αλλά και στην πρώτη διοργάνωση του 

Family Run, ενός αγώνα για ολόκληρη την οικογένεια. 

Σκοπός των αγώνων αυτών είναι να αναδείξουν τον φυσικό πλούτο και την πολιτιστική κληρονομιά 

μιας από τις ωραιότερες τοποθεσίες των Ιωαννίνων. 

Την υγειονομική κάλυψη των αγώνων Νησάκι, όπως και συνολικά της διοργάνωσης του 11ου Ioannina 

Lake Run, ανέλαβε το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυγοσωστών του 

Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με ομάδες Εθελοντών 

Σαμαρειτών κατά μήκος της διαδρομής, με Εθελοντή Ιατρό στον τερματισμό και με την ποδηλατική 

ομάδα του Σώματος να συνοδεύει τους αθλητές. 

 


