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Θεσσαλονίκη, 2 Νοεμβρίου 2018 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εκπαιδευτικές δράσεις Πρώτων Βοηθειών και αυτοπροστασίας για πρόσφυγες από την Ελληνική 

Ομάδα Διάσωσης  
 

 

Περισσότεροι από 500 αναμένεται να είναι οι πρόσφυγες που θα εκπαιδευτούν από την Ελληνική Ομάδα 

Διάσωσης σε Πρώτες Βοήθειες και αρχές αυτοπροστασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος  «Learn – Prevent – 

Protect», που πραγματοποιείται με την στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR) για τους 

πρόσφυγες. 
 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνέχεια της βράβευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης με το βραβείο 

προσφύγων Νάνσεν 2016 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR Nansen Refugee Award) που της 

απονεμήθηκε για τις προσπάθειες των εθελοντών της να σώζουν πρόσφυγες σε κατάσταση κινδύνου στη 

θάλασσα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Το βραβείο, που αποτελεί την ύψιστη διάκριση της UNHCR, 

απονεμήθηκε το 2016 στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και στην Έφη Λατσούδη, εθελόντρια στο χώρο 

ανοιχτής φιλοξενίας προσφύγων στο πρώην ΠΙΚΠΑ της Λέσβου.  
 

Με την βοήθεια και την καθοδήγηση των μελών ης Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενήλικες και έφηβοι 

πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε δομές και camps στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκπαιδεύονται 

σε βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν κάποιον που κινδυνεύει, 

ταυτόχρονα, όμως, μαθαίνουν πώς να προστατεύουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης. Στο πλαίσιο, επιπλέον, του προγράμματος εκπαιδεύονται στην πυρασφάλεια και την χρήση του 

πυροσβεστήρα, όπως επίσης και στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των καταστάσεων που 

δημιουργούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες, οι φωτιές και ο παγετός. Η 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει, επίσης, και την αυτοπροστασία τους σε περίπτωση 

εκδήλωσης σεισμού. 
 

Η δράση “Safeland” του προγράμματος απευθύνεται σε έφηβους και νέους και περιλαμβάνει διαδραστικά 

παιχνίδια, με θέμα την ασφάλεια στην θάλασσα και στις δραστηριότητες που γίνονται στη φύση. Σ’ αυτή, οι 

νέοι πρόσφυγες εκπαιδεύονται στην χρήση των μέσων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στην θάλασσα, 

όπως τα σωσίβια, στους ναυτικούς και ορειβατικούς κόμπους, στον προσανατολισμό και στην επιβίωση στην 

φύση, γενικότερα. Με την δραστηριότητα αυτή, που μοιάζει πολύ με παιχνίδι, δίνεται η δυνατότητα στους 

νεαρούς πρόσφυγες να έρθουν σε επαφή και να αγαπήσουν την φύση, μαθαίνοντας συγχρόνως πώς να 

αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν, αλλά και πώς να λειτουργούν σαν ομάδα. Το 

πνεύμα της ομαδικότητας, εξάλλου, είναι μία σημαντική παράμετρος του εθελοντισμού, μία αξία που 

αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα του συγκεκριμένου προγράμματος. 

 

Ήδη έχουν υλοποιηθεί εκπαιδεύσεις στις δομές της Arsis, του Solidarity Now, της Praksis και της Be a Robin-

Israid και έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα 249 πρόσφυγες, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με στόχο την 

ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος του χρόνου. 
 

 

 

 

 

 


