
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

πάρτθ, 8 Αυγοφςτου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Συνοπτική ενημζρωςη από την Πρόεδρο του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. 

Σπάρτησ για την αναγκαιότητα εκπαιδευμζνων ατόμων ςτισ Πρώτεσ Βοήθειεσ 

Ο Σομζασ Τγείασ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ πάρτθσ, του Ελλθνικοφ  Ερυκροφ  
ταυροφ, αποδζχτθκε, κατόπιν εγκρίςεωσ  του  Προζδρου  Ε.Ε.., Dr. Αντωνίου Αυγερινοφ, 
πρόςκλθςθ του «υλλόγου Γυναικών Κροκεών», για τισ 2 Αυγοφςτου 2022, για μια 
ςυνοπτικι ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα ςυγκρότθςθσ 
Πιςτοποιθμζνθσ Ομάδασ Πρώτων Βοθκειών – ΚΑΡΠΑ, για τθν βαςικι υποςτιριξθ ηωισ και 
με τθ χριςθ αυτόματου εξωτερικοφ απινιδωτι. 

τθ προγραμματιςμζνθ εκδιλωςθ παραβρζκθκαν μζλθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
αλλά και εκελοντζσ του Σμιματοσ. Σο κζμα τθσ εκδιλωςθσ ιταν θ παραδοςιακι 
Κροκεάτικθ κουηίνα με τοπικά προϊόντα, όπου τα ζςοδα από τθν λαχειοφόρο, τισ χορθγίεσ 
και τισ δωρεζσ, κα διατεκοφν ςτθν προμικεια εξωτερικοφ αυτόματου απινιδωτι, που κα 
είναι διακζςιμοσ για κοινι χριςθ ςτο χωριό.  

Με ςφνκθμα «5 λόγοι να μάκω Πρώτεσ Βοικειεσ», οι εκελοντζσ του Σομζα Τγειάσ 
μοίραςαν φυλλάδια που δθμιουργικθκαν για αυτό το ςκοπό και ςυνομίλθςαν με τουσ 
πολίτεσ του χωριοφ για τθ ςπουδαιότθτα να γνωρίηει κανείσ Πρώτεσ Βοικειεσ, κακώσ είναι 
ευκφνθ και θκικι υποχρζωςθ κάκε ανκρώπου. 

Η Πρόεδροσ του Σμιματοσ, κα Ποτοφλα Ορφανοφ, ζκανε μια ςυνοπτικι ενθμζρωςθ του 

κοινοφ ςχετικά με τθν ιςτορία του Ε.Ε.., τον εκελοντιςμό, τθ ςθμαςία τθσ γνώςθσ Πρώτων 
Βοθκειών, τθσ ΚΑΡΠΑ και τθσ χριςθσ αυτόματου εξωτερικοφ απινιδωτι, από πολίτεσ που 
κα ζχουν εκπαιδευτεί επαρκώσ από τουσ εκπαιδευτζσ - νοςθλευτζσ του Ε.Ε.. Η φράςθ 
που ζκλειςε τθν ομιλία τθσ, «Όλοι μποροφμε να βοηθήςουμε ςε ζνα ατφχημα, μια 
ανακοπή. Με την ςωςτή εκπαίδευςη και εςφ μπορείσ!» δεν πζραςε απαρατιρθτθ. 

Θερμά ςυγχαρθτιρια ςτο Δ.. και ςτθν Πρόεδρο του «υλλόγου Γυναικών Κροκεών», κα 
Βαςιλικι Μανάκου, διότι θ πρωτοβουλία τθσ αυτι μόνο κετικά μπορεί να ςχολιαςτεί και 
μακάρι να ακολουκιςουν κι άλλοι μιμθτζσ, φορείσ ι ςφλλογοι ι ιδιώτεσ ςτον Ελλαδικό 
χώρο. 
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