
 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Συντάγματος 
από το Τμήμα Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών της Αθήνας 

Το Τμήμα Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών της Αθήνας γιόρτασε και φέτος την 
Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών, η οποία ήταν αφιερωμένη στην αντιμετώπιση και στην 
παροχή Πρώτων Βοηθειών στα τροχαία ατυχήματα.  

Από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 18.00, το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018, δεκάδες Εθελοντές 
Σαμαρείτες, Διασώστες και Ναυαγοσώστες του Τμήματος Αθηνών του Ε.Ε.Σ. συμμετείχαν με 
ειδικό «περίπτερο» στην Πλατεία Συντάγματος, καλώντας τους Αθηναίους και τους τουρίστες 
να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του Τμήματος για την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών. 
Στόχος ήταν η πληροφόρηση των επισκεπτών για τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα 
παροχής Πρώτων Βοηθειών.  

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο εκπαιδευτές του Τμήματός μας, μαζί με εθελοντές Σαμαρείτες, 
συντόνισαν και λειτούργησαν θεματικά εργαστήρια, τα οποία παρείχαν μια πρώτη εμπειρία 
γνωριμίας με τις Πρώτες Βοήθειες τόσο στην αντιμετώπιση της Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης (ΚΑΑ), όσο και στην επιδεσμολογία, αλλά και στην αντιμετώπιση και παροχή 
Πρώτων Βοηθειών στο τροχαίο ατύχημα, όπως επίσης και στην παροχή Πρώτων Βοηθειών στο 
υγρό στοιχείο από Ναυαγοσώστες.  

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, Εθελοντές Σαμαρείτες διένεμαν διαφημιστικά 
φυλλάδια του Ερυθρού Σταυρού και της ηλεκτρονικής εφαρμογής Πρώτων Βοηθειών,  quiz του 



Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, το οποίο είχε παραχωρηθεί στους 
Εθνικούς Συλλόγους στο πλαίσιο εορτασμού της συγκεκριμένης ημέρας, ενώ λειτούργησε και 
εργαστήριο απασχόλησης μικρών παιδιών, τα οποία μέσα από το παιχνίδι και τη ζωγραφική 
ήρθαν πιο κοντά στις Πρώτες Βοήθειες.  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, δεν έλλειψε και η παροχή Πρώτων Βοηθειών σε διερχόμενους 
επισκέπτες της Πλατείας Συντάγματος.  

Το περίπτερο του Τμήματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσοστών 
επισκέφθηκε ο κ. Πετμεζάς - Πετιμεζάς, Β' Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Σ., καθώς και αντιπροσωπεία 
από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Περιστερίου.  

Μέσα από την συμμετοχή στην εκδήλωση Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών, εκπαιδευτών, υποψήφιων εκπαιδευτών, πολιτών, τουριστών, ακόμα και 
μικρών παιδιών, αναδείχθηκε πλήρως το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ.   
 

 

 


