
 

 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 8 Μαρτίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κινητοποίηςη του Τομζα Κοινωνικήσ Πρόνοιασ Ε.Ε.Σ. για την παροχή ψυχοκοινωνικήσ 
υποςτήριξησ και Πρϊτων Βοηθειϊν Ψυχικήσ Υγείασ ςτισ οικογζνειεσ των θυμάτων και των 

τραυματιϊν μετά το ςιδηροδρομικό δυςτφχημα ςτα Τζμπη 

Ο Τομζασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ κινθτοποιικθκε άμεςα από τισ πρϊτεσ 

ςτιγμζσ του ςιδθροδρομικοφ δυςτυχιματοσ ςτα Τζμπθ, ςτισ 28 Φεβρουαρίου 2023, με ςκοπό τθν παροχι 

ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ και Πρϊτων Βοθκειϊν ψυχικισ υγείασ ςτισ οικογζνειεσ των κυμάτων και των 

τραυματιϊν.  

Η Κοινωνική Υπηρεςία του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Λάριςασ, με τθ ςυνδρομι του κοινωνικοφ 

λειτουργοφ, κου Γεωργίου Μπζλτςιου και ομάδασ εκπαιδευμζνων εκελοντϊν ειδικότθτασ Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ Ε.Ε.Σ., του εν λόγω Τμιματοσ, είχαν διαρκι παρουςία, από τθν πρϊτθ θμζρα, ςτο Γενικό 

Νοςοκομείο Λάριςασ όπου ενθμζρωναν τουσ ςυγγενείσ για τθ λειτουργία τθσ ειδικισ τθλεφωνικισ γραμμισ 

αναηιτθςθσ τραυματιϊν και τα νοςοκομεία Κεντρικισ & Βορείου Ελλάδοσ, τουσ γνωςτοποιοφςαν τουσ 

χϊρουσ προςωρινισ φιλοξενίασ (ξενοδοχεία) και τουσ παρείχαν ό,τι ιταν αναγκαίο, ςτο πλαίςιο τθσ 

υποςτιριξισ τουσ.  

Συγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ θμζρασ βρίςκονταν ςτον προαφλιο χϊρο ειςόδου των 

οχθμάτων του ΕΚΑΒ για τθν υποςτιριξθ των ςυγγενϊν κατά τθν μεταφορά των κυμάτων. Επιπρόςκετα, 

ςτθν περιοχι μετζβθ από τθν Ακινα και ο Συντονιςτήσ Ψυχοκοινωνικήσ Υποςτήριξησ του Ε.Ε.Σ., 

ψυχολόγοσ - κοινωνικόσ λειτουργόσ, κοσ Μενζλαοσ Κανάκθσ, με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ αναγκϊν και το 

ςυντονιςμό τθσ παροχισ ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ για τουσ ςυγγενείσ των κυμάτων και των 

τραυματιϊν, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ του προςωπικοφ και των εκελοντϊν του Ε.Ε.Σ. που πιραν μζροσ 

ςτισ επιχειριςεισ. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθ ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ και αποφόρτιςθ των εκελοντϊν του Ε.Ε.Σ., μζςω 

ομαδικϊν και ατομικϊν ςυναντιςεων, κακϊσ εκτζκθκαν ςε ιδιαίτερα τραυματικζσ ςυνκικεσ όλεσ τισ θμζρεσ 

που παρείχαν με αυταπάρνθςθ τισ υπθρεςίεσ τουσ, ςε όποιο ςθμείο και χϊρο κρίκθκε αναγκαίο. 

Αξίηει να αναφερκεί ότι, οι Πρϊτεσ Βοήθειεσ Ψυχικήσ Υγείασ αποτελοφν μία παρζμβαςθ κακοριςτικισ 

ςθμαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων κρίςθσ και εκτάκτων αναγκϊν, δεδομζνου ότι διαςφαλίηουν 

τθ ςωςτι υποςτθρικτικι προςζγγιςθ, τθ φροντίδα και τθν ανακοφφιςθ των πλθγζντων, τθν πρόλθψθ τθσ 

εξζλιξθσ του ςτρεσ ςε περαιτζρω ςυναιςκθματικι βλάβθ, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ψυχικισ τουσ 

ανκεκτικότθτασ. 

*** 


