
                   

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Εκπαιδευτικό εμινάριο Α΄ Βοηθειών – ΚΑΡΠΑ 

 ςτο Δήμο Διρφφων – Μεςςαπίων 

 

Ο Διμοσ Διρφφων – Μεςςαπίων, ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Διαδθμοτικό 
Δίκτυο Υγιϊν Πόλεων και τθν Εκελοντικι Διαςωςτικι Ομάδα Κρίςεων ΕΔΟΚ, διοργάνωςε 
την Κυριακή 12 Ιανουαρίου ςτην αίθουςα εκδηλώςεων του Γυμναςίου Ψαχνών το 
ςεμινάριο των Α΄ Βοηθειών. Η δράςθ αυτι είχε ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και τθν εκπαίδευςη 
των παρευριςκόμενων πολιτών, εντελώσ δωρεάν ςτισ βαςικζσ Αϋ Βοικειεσ και ςτθν 
Καρδιοπνευμονικι Αναηωογόνθςθ ( ΚΑΡΠΑ ) κακϊσ ζλαβαν και τθν ςχετικι βεβαίωςθ 
παρακολοφκθςθσ. 

Μεγάλοσ αρικμόσ ςυμπολιτϊν μασ ςτθν κατάμεςτθ αίκουςα του Γυμναςίου 
Ψαχνϊν ανταποκρίκθκε ςτο κάλεςμα και πίςτεψε ςτθν ιδζα ότι «Η γνϊςθ μπορεί να ςϊςει 
μια ηωι». Ζχοντασ αρωγοφσ τουσ εκελοντζσ τθσ ΕΔΟΚ, απζκτθςαν γνϊςεισ, πρακτικζσ και 
δεξιότθτεσ, τισ οποίεσ δε χρειάηεται να είναι κανείσ γιατρόσ για να εφαρμόςει, ϊςτε να 
είναι ςε κζςθ να βοθκιςουν να ςωκεί μια ανκρϊπινθ ηωι. 

 Ιδιαίτερθ ικανοποίθςθ προκάλεςε το ενδιαφζρον πολλϊν πολιτϊν για ανάλογθ 
εκπαίδευςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ τουσ ςτθν εκελοντικι και κοινωνικι προςφορά. 

 Ο Διμαρχοσ Διρφφων – Μεςςαπίων, κ. Γεϊργιοσ Ψακάσ, ζδωςε το παρόν ςτο 
ςεμινάριο Αϋ Βοθκειϊν, τονίηοντασ τθν ςθμαςία τζτοιων εκδθλϊςεων για τθν 
πλθροφόρθςθ των πολιτϊν και δείχνοντασ, για ακόμθ μία φορά, τθν ευαιςκθτοποίθςθ του 
Διμου ςε κζματα που αφοροφν τθν υγεία των πολιτϊν. 

 Η εντεταλμζνθ φμβουλοσ του Διμου Διρφφων – Μεςςαπίων για κζματα 
υγείασ, κα Αφζνδρα οφία, λόγω και τθσ ιδιότθτάσ τθσ  ωσ ιατροφ του ΕΥ , επεςιμανε 
πόςο ςθμαντικι είναι θ ενθμζρωςθ και θ εκπαίδευςθ των πολιτϊν ςτισ Αϋ Βοικειεσ και 
διλωςε ιδιαίτερα χαροφμενθ, που πλικοσ κόςμου αγκάλιαςε τθν νζα αυτι προςπάκεια. 
Παράλλθλα, δεςμεφτθκε για τθν πραγματοποίθςθ παρόμοιων δράςεων το προςεχζσ 
διάςτθμα και ςε άλλεσ περιοχζσ του Διμου μασ. 

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Γιώργοσ Πατοφλησ, Περιφερειάρχθσ Αττικισ, 
διλωςε ςχετικά: «Υπάρχει ανάγκθ για ευαιςκθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ ςε καταςτάςεισ 
απειλθτικζσ για τθν ανκρϊπινθ ηωι. Η ζγκαιρθ παρζμβαςθ ζχει αποδειχτεί ςωτιρια». 



 

         

 

   


