
 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε μαθήματα Πρώτων Βοηθειών 

ταυτόχρονα σε 22 Τμήματα και των τριών τάξεων του Γυμνασίου του Κολλεγίου Ψυχικού  

 

Στελέχη και εθελοντές των Τομέων Νοσηλευτικής και Σαμαρειτών, Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε απόλυτη σύμπνοια και αγαστή 

συνεργασία, μετέβησαν για πρώτη φορά, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις 

του Κολλεγίου Ψυχικού (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα), προκειμένου να 

παρουσιάσουν στα παιδιά του Γυμνασίου Βασικές Γνώσεις Πρώτων Βοηθειών.  

Οι Πρώτες Βοήθειες βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης όλων των Εθνικών Συλλόγων 

Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου ανά την υφήλιο, δεδομένου ότι η παροχή 

Πρώτων Βοηθειών αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική ανθρωπιστική πράξη.  

Η Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών θεσπίστηκε άλλωστε από τη Διεθνή Ομοσπονδία 

Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου και εορτάζεται κάθε δεύτερο Σάββατο του 

Σεπτέμβρη. Πέρυσι, η συγκεκριμένη Ημέρα ήταν αφιερωμένη στα παιδιά και είχε ως 

σύνθημα: "Πρώτες Βοήθειες από τα παιδιά για τα παιδιά". Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, 

ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσεκλήθη και αντεπεκρίθη άμεσα στην παράκληση της 

Διεύθυνσης του Κολλεγίου Ψυχικού να συμβάλει στην εκμάθηση και εξοικείωση των 

νεαρών μαθητών με το αντικείμενο των Πρώτων Βοηθειών. 

Η υποδοχή των παιδιών στους εκπαιδευτές του Ε.Ε.Σ. ήταν ιδιαίτερα θερμή και εγκάρδια. 

Με αμείωτο ενδιαφέρον και μεγάλη προσοχή οι μαθητές παρακολούθησαν την επίδειξη 

στις Πρώτες Βοήθειες ενώ ήταν εμφανής στα πρόσωπά τους η ικανοποίηση από την 



παρουσία των στελεχών και των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη 

συγκεκριμένη διδακτική προσπάθεια. 

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου κ. Παναγιώτης Γιαννουλάτος ευχαρίστησε θερμά τόσο τον 

Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιο Αυγερινό και την Τομεάρχη Σαμαρειτών Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών κ. Μαρίνα Σταμάτη, όσο και το σύνολο των εκπαιδευτών/τριών των 

Τομέων Νοσηλευτικής και Σαμαρειτών για την άψογη συνεργασία.  

Με τη συγκεκριμένη δράση του ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναδεικνύει την ευαισθησία 

του σε μία ομάδα που θεωρείται επιρρεπής στα ατυχήματα, όπως είναι τα παιδιά, αλλά και 

τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο, καινοτόμο και αλληλέγγυο ανθρωπιστικό Οργανισμό.  


