
 

Κομοτηνή, 22 Σεπτεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Προσομοίωση επιχείρησης απεγκλωβισμού θυμάτων τροχαίου ατυχήματος από το 

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής 

 

Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας Πρώτων Βοηθειών, που θεσπίστηκε 

από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στις 17 

Σεπτεμβρίου, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του 

Περιφερειακού Τμήματος Κομοτηνής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εστίασε στις 

ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί κάθε πολίτης, όταν βρεθεί αυτόπτης 

μάρτυρας σε τροχαίο ατύχημα, ενώ παρουσίασε τις ενέργειες διάσωσης των 

εμπλεκομένων θυμάτων που θα πρέπει να αναληφθούν. 

Για τον σκοπό αυτό, στην κεντρική Πλατεία της Κομοτηνής, στήθηκε μια εικονική σκηνή 

ατυχήματος στο οποίο εμπλέκονταν ένα όχημα Ι.Χ. και ένα μηχανάκι, μετά από 

σύγκρουση. Από το ατύχημα είχαν προκύψει τρία θύματα: ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, 

ο οδηγός του αυτοκινήτου και ένας συνεπιβάτης.  



Η ομάδα του Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού αποτελούνταν από 8 Εθελοντές Διασώστες και ένα άτομο, το οποίο 

για τις ανάγκες της επίδειξης είχε την ιδιότητα του πολίτη που καταφθάνει πρώτος στην 

σκηνή του ατυχήματος.  

Ο αυτόπτης μάρτυρας έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και κάλεσε σε βοήθεια 

τις υπηρεσίες διάσωσης. Δύο οχήματα στα οποία επέβαιναν οι οκτώ Διασώστες 

έφτασαν στο συμβάν και ανέλαβαν τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό των 

πολυτραυματιών.  

Για την επιχείρηση διάσωσης έγινε χρήση της σκληρής σανίδας πλάτης, του γιλέκου 

απεγκλωβισμού ενώ οι Διασώστες προέβησαν στον άμεσο απεγκλωβισμό ενός εκ των 

θυμάτων, καθώς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχε προκληθεί παράλληλα φωτιά 

στο όχημα. Στη συνέχεια με τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης 

(Κ.Α.Α.) και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή επανέφεραν τον οδηγό του 

οχήματος, ο οποίος μετά τον άμεσο απεγκλωβισμό είχε πάψει να αναπνέει. 

Οι πολίτες της Κομοτηνής αγκάλιασαν την επίδειξη απεγκλωβισμού από τροχαίο 

ατύχημα και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στην εκμάθηση της καρδιοαναπνευστικής 

αναζωογόνησης (Κ.Α.Α.) αλλά και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή. Με το 

τέλος της επίδειξης, πολλοί συμμετέχοντες δοκίμασαν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη 

τεχνική στα διαθέσιμα προπλάσματα ενηλίκου, παιδιού και βρέφους. 

Το "παρών" στην επίδειξη έδωσαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος 

Κομοτηνής κ. Κων/νος Αντωνόπουλος,  η Αντιπρόεδρος κα Φωτεινή Κουτλογεωργίου 

και ο Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή, υπό την επιμέλεια και φροντίδα του οποίου 

πραγματοποιήθηκε η ξεχωριστή αυτή πρακτική άσκηση πολιτών.  


