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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Τεράστια απήχηση της ημερίδας του Ε.Ε.Σ. για την αντιμετώπιση Τροχαίων Ατυχημάτων 

και παροχής Πρώτων Βοηθειών 

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία και αθρόα επισκεψιμότητα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 28 Μαρτίου 2021, η 

διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε το περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Σαλαμίνας, με θέμα: «Αντιμετώπιση 

Τροχαίων Ατυχημάτων: Παροχή Πρώτων Βοηθειών». Πρόκειται για ένα ζήτημα που ακουμπά αλλά και 

συνεχίζει να «πληγώνει» την ελληνική κοινωνία, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στην 

ευρωπαϊκή λίστα με τις χώρες όπου σημειώνονται ετησίως τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα.  

Την διαδικτυακή ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr Αντώνιος Αυγερινός, 

ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Σαλαμίνας κ. Γεώργιος Παναγόπουλος, ο Tαξίαρχος Σπυρίδων 

Λάσκος, Διευθυντής Διεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, ενώ το «παρών» έδωσε και ο κ. Αναστάσιος Μαρκουίζος 

«Ιαβέρης», οδηγός αγώνων, ο οποίος μίλησε για την οδική συμπεριφορά.  

Ιδιαίτερα κατανοητές και παραστατικές ήταν οι παρουσιάσεις των ομιλητών που εντυπωσίασαν για την 

πληρότητα των  γνώσεων τους, οι οποίοι χρησιμοποιώντας γραφήματα και οπτικοακουστικό υλικό   

ανέλυσαν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν μετά από ένα τροχαίο ατύχημα (Πρώτες Βοήθειες, μέτρα 

ασφαλείας στο σημείο, κλήση βοήθειας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κ.α.),  εστιάζοντας στους τρόπους 

αντιμετώπισης των τραυματιών. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ανέφερε: «Οι πρώτες βοήθειες αποτελούν μία πράξη 

ανθρωπισμού και πρέπει να είναι προσβάσιμες στον καθένα. Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες αποτελεί 

για την Διεθνή Κοινότητα του Ερυθρού Σταυρού το επίκεντρο δράσης των 192 Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού 

Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, κατέχοντας μάλιστα την πρώτη θέση στη παροχή Πρώτων 

Βοηθειών, καθώς και στην εκπαίδευση πολιτών σε αυτές. Ο Ε.Ε.Σ. παρέχει ποικίλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και προσφέρει μία πλήρως 

διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες. Ετησίως συμβαίνουν 100 εκ. τυχαία ατυχήματα 

στην Ευρώπη (οικιακά, εργατικά, καρδιακά, τροχαία κ.α.) και η παροχή Πρώτων Βοηθειών, τα πρώτα λεπτά 

μετά το ατύχημα, είναι καθοριστική για την έκβαση της υγείας και της ζωής του θύματος.» 

Η διαδικτυακή ημερίδα είναι διαθέσιμη στο κανάλι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tT9X3CmnMxg 
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