
 

 

Κατερίνη, 19 Οκτωβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Συμμετοχή Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης σε εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Επανεκκίνησης Καρδιάς 

 

Εκδήλωση ανοικτής μαζικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού σε δεξιότητες 

Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης συνδιοργάνωσαν, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου στην πλατεία 

Ελευθερίας της Κατερίνης, ο Δήμος Κατερίνης (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας), το Ε.Κ.Α.Β., το 

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Κατερίνης και η Διασωστική Ομάδα Πιερίας.  

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να σταλεί το μήνυμα της ευαισθητοποίησης & της εκπαίδευσης στην 

πρακτική της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Επανεκκίνησης Καρδιάς».  

Η ημέρα αυτή έχει ορισθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από εισήγηση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Αναζωογόνησης (E.R.C.), και φέτος για πρώτη φορά απέκτησε παγκόσμια διάσταση.  

Με γνώμονα το φετινό μήνυμα «ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ του κόσμου μπορούν  ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ μια ζωή», η 

Διεθνής Επιτροπή Διασύνδεσης για την Αναζωογόνηση, (International Liaison Committee on 

Resuscitation-ILCOR), προωθεί την πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία - Παγκόσμια Ημέρα 

Επανεκκίνησης Καρδιάς, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την αύξηση της συχνότητας 

εφαρμογής ΚΑΑ στα θύματα Καρδιακής Ανακοπής. 



Πιστοποιημένοι εθελοντές εκπαιδευτές από τους συμμετέχοντες φορείς ενημέρωναν με λόγια 

κατανοητά και εκπαίδευαν τους παρευρισκομένους πολίτες με την συνδρομή προπλασμάτων 

φυσικών διαστάσεων.  

Παράλληλα, περίπου 400 μαθητές Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου Κατερίνης και ειδικότερα 

από το  4ο, 5ο, 6ο, 7ο  Γυμνάσιο Κατερίνης, 3ο και 5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, 2ο ΕΠΑΛ / Τομέας 

Υγείας και Πρόνοιας, ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών Νοσοκομείου, εναλλάσσονταν κατά ομάδες στο 

χώρο της πλατείας,  σε μια  προσπάθεια μαζικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των νέων στην 

αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.   

Τη ροή της εκδήλωσης παρακολούθησε ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης, κ. Ντούρος Δημήτριος, ο 

οποίος σημείωσε την σπουδαιότητα της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του 

Δημάρχου Κατερίνης, κ. Χιονίδη Σάββα και εξέφρασε τις ευχαριστίες του και τα θερμά του 

συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης για την καθοριστική συμβολή τους. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης συμμετείχε για ακόμα 

μία χρονιά στην εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με εκπαιδευτές τον κ. 

Κατιρτζή Δημήτριο, Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών και Αρχηγό του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Κατερίνης, τον κ. Οικονόμου Ναούμ, Εκπαιδευτή 

και Υπαρχηγό του Σώματος και την κ. Χαλκίδου 

Γεωργία, Εκπαιδεύτρια του Σώματος.  

Ταυτόχρονα εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια 

στο Δήμαρχο Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη και στον 

Αντιδήμαρχο κ. Ντούρο Δημήτριο για την 

εμπιστοσύνη και την πολύχρονη άριστη 

συνεργασία, καθώς επίσης και για την εξαιρετική 

εκδήλωση η οποία πλέον έχει καθιερωθεί στην 

πόλη της Κατερίνης. 

 


