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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδηλώσεις του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων για την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών 

Η Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών καθιερώθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και 

Ερυθράς Ημισελήνου και γιορτάζεται κάθε δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.  

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών είναι αφιερωμένο στα Ατυχήματα στο Σπίτι 

και στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου και ώρες 10:00 έως 14:00, το Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού θα βρίσκεται στον πεζόδρομο της Μιχαήλ Αγγέλου, με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα 

των Πρώτων Βοηθειών στην καθημερινότητά μας, μέσα από παρουσιάσεις, επιδείξεις και ενημέρωση του 

κοινού για την σημαντικότητα της γνώσης Πρώτων Βοηθειών και για τα διαθέσιμα προγράμματα εκμάθησης 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Τα συχνότερα ατυχήματα που συμβαίνουν στο περιβάλλον του σπιτιού είναι οι πτώσεις, τα εγκαύματα, οι 

δηλητηριάσεις, η πνιγμονή, η απώλεια αισθήσεων, τα καρδιακά επεισόδια και η ηλεκτροπληξία. Τα 

συγκεκριμένα ατυχήματα αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες, ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής θέσης ή 

γεωγραφικής κατανομής. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να προληφθούν πολύ περισσότερο από ό,τι 

άλλες κατηγορίες ατυχημάτων. 

Η γνώση Πρώτων Βοηθειών αποτελεί επιλογή ζωτικής σημασίας και ύψιστη ανθρωπιστική συμπεριφορά. Οι 

άνθρωποι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους στο περιβάλλον τους και μέσα από τις ασφαλείς 

παρεμβάσεις τους να ανατρέπουν την  πορεία μιας δύσκολης κατάστασης ή ακόμα να σώζουν ζωές. 

Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να εκπαιδεύεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός πολιτών, επειδή 

εκπαιδευμένοι πολίτες σημαίνει περισσότερο ασφαλείς πολίτες και ασφαλείς πολίτες σημαίνει υγιείς 

κοινωνίες. 

Οι Πρώτες Βοήθειες μπορούν να σώσουν ζωές. 
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