
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

● ΟΡΙΣΜΟΣ 

● ΙΣΤΟΡΙΑ                     Σήμα Ερυθρού Σταυρού 

 

● Star of Life 



ΟΡΙΣΜΟΣ 

Πρώτες βοήθειες είναι η βοήθεια που δίνεται σε 

κάθε πρόσωπο που υφίσταται μια ξαφνική 

αρρώστια ή έναν ξαφνικό τραυματισμό, με 

φροντίδα που παρέχεται για την διατήρηση της 

ζωής, την πρόληψη της κατάστασης από την 

επιδείνωση, ή και την ανάρρωση. 



ΚΑΡ.Π.Α 

Με τον όρο καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, 

γνωστή και ως καρδιοαναπνευστική 

αναζωογόνηση ή εν συντομία ΚΑΡ.Π.Α., 

εννούμε τη χορήγηση θωρακικών συμπιέσεων 

και αναπνοών διάσωσης σε ένα θύμα που έχει 

καταρρεύσει και δεν αναπνέει. 



ΙΣΤΟΡΙΑ 

Οι δεξιότητες σε αυτό που τώρα είναι γνωστό ως 

πρώτες βοήθειες έχουν καταγραφεί σε όλη την 

ιστορία, ειδικά σε σχέση με τον πόλεμο, όπου η 

φροντίδα τόσο τραυματισμών όσων και ταν 

ιατρικών περιπτώσεων ήταν ιδιαίτερα αναγκαία 

σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

 

 

                                     Περιθαλψη τραυματια στο μετωπο. 



ΠΝΙΓΜΟΣ 

● Στα τέλη του 18ου αιώνα, ο πνιγμός ως αιτία 

θανάτου ήταν μια σημαντική ανησυχία για τον 

πληθυσμό. Ο γιατρός William Hawes άρχισε τη 

δημοσιοποίηση για την δύναμη της τεχνητής 

αναπνοής ως μέσο για την αναζωογόνηση των 

ατόμων που είχαν πνιγεί. 



ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Το 1859, ο Ερρίκος Ντυνάν ήταν μάρτυρας στα 

επακόλουθα της μάχης του Σολφερίνο και το 

έργο του οδήγησε στο σχηματισμό του 

Ερυθρού Σταυρού. Ο Ερυθρός Σταυρός και ο 

Ερυθρός Ημισέληνος είναι ακόμα ο 

μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως. 



ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ 

Η πρώτη εκπαίδευση των πρώτων βοηθειών 

άρχισε διαδίδεται μέσω της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας μέσω οργανισμών όπως του 

Αγίου Ιωάννη, αρχίζοντας συχνά, όπως στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, με δραστηριότητες υψηλού 

κινδύνου, όπως τα λιμάνια και τους 

σιδηροδρόμους. 



                              ΤΕΛΟΣ 



●ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΣΩΝ 

Οι αρθρώσεις σχηματίζονται από την ένωση δύο 
ή περισσότερων οστών και διακρίνονται σε 

ακίνητες και κινητές. Ανάλογα με την κινητικότητα 
και το είδος του ιστού που παρεμβάλλεται, οι 

αρθρώσεις διακρίνονται σε: 

   1. Διαρθρώσεις: αποτελούν το συνηθέστερο 
τύπο άρθρωσης και επιτρέπουν ελεύθερη κίνηση 

 2. Συναρθρώσεις ή Συνδεσμώσεις : δεν 
επιτρέπουν ορατές κινήσεις.  

3. Αμφιαρθρώσεις : χαρακτηρίζονται από 
ινοχονδρώδη  συνένωση με ελάχιστη κίνηση 



 
●  Διάστρεμμα    

     Είναι η κάκωση και πιθανή μερική ή πλήρης ρήξη των συνδέσμων 
μιας άρθρωσης.  

 

● ΚΑΚΩΣΗ:Βλάβη που συμβαίνει στον οργανισμό σαν αποτέλεσμα της 
επίδρασης εξωγενών βλαπτικών παραγόντων 

 



●ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 

● Κάκωση των μαλακών μορίων της άρθρωσης 
(σύνδεσμοι, αρθρικός θύλακας ) 

● Παρεκτόπιση αρθρικών επιφανειών 

● Απώλεια σταθερότητας της άρθρωσης 

● Πόνος  και ευαισθησία της περιοχής 

● Οίδημα   

● Μελανιά 

●  Δυσκινησία   

 



●ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

●  Έλεγχος κάθε σκέλους 

● Δέρμα 

● Νευρομυϊκή λειτουργία 

● Κυκλοφορία 

● Ακεραιότητα οστών και συνδέσμων 

● Διόγκωση  

● Μείωση της κινητικότητας 

● Άλγος κατά την ψηλάφηση 

 



●ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

● Ακινητοποίηση και σταθεροποίηση του 
κατάγματος για περιορισμό των κινήσεων στην 
εστία του  

● Έλεγχος του περιφερικού σφυγμού πριν και 
μετά την ακινητοποίηση  

● Χρήση ψυχρών επιθεμάτων για 10-20 λεπτά 

● Ενημέρωση ορθοπαιδικού 

 



 

●   -  Επίδεση με ελαστικό επίδεσμο για 

ακινητοποίηση της άρθρωσης 

●   -  Ανάρτηση από το λαιμό, αν πρόκειται για 

χέρι, ή ανύψωση σε αναπαυτική θέση αν 

πρόκειται για πόδι 

●   -  Παυσίπονο αν χρειάζεται 

 



●ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΡΑΝΙΟΥ 

● ΚΑΤΑΓΜΑ:Η πλήρης ή μερική λύση της δομικής 

συνέχειας ενός οστού 

● Για να προκληθεί κάταγμα, πρέπει να δράσει πάνω 

στο οστούν σημαντική βία. 

 



● ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

● · Τραύμα ή αιμορραγία από το κεφάλι. 
· Η περιοχή στο κεφάλι είναι μαλακή. 
· Διαταραχή της συνείδησης. 
· Αίμα στο λευκό του ματιού. 
• λήθαργος ή δυσκολία στην αφύπνιση  
• σύγχυση, αλλαγή στη συμπεριφορά  
• ναυτία, έντονη ζάλη, εμετοί  
• λιποθυμία  
• εκροή διαφανούς υγρού (σαν νερό) από τη 
μύτη ή το αυτί  
 

http://www.neurocenter.gr/sigxisi.html
http://www.neurocenter.gr/zali-kai-iligos.html
http://www.neurocenter.gr/lipothymia.html
http://www.neurocenter.gr/lipothymia.html


●ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 

  

• αδυναμία σε κάποιο χέρι ή πόδι  

• δυσκολία στην ομιλία  

• αμνησία («δεν θυμάμαι πως χτύπησα, ποιος 

με έφερε εδώ ..» κλπ)  

• σπασμοί  

• πονοκέφαλος που δεν σταματάει με ένα απλό 

παυσίπονο (πχ Depon) 

http://www.neurocenter.gr/adynamia-sta-heria.html
http://www.neurocenter.gr/adynamia-sta-podia.html
http://www.neurocenter.gr/dyskolia-stin-omilia.html
http://www.neurocenter.gr/ponokefalos.html
http://www.neurocenter.gr/ponokefalos.html


● ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

● Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα για το αν 
υπάρχει ή όχι κάταγμα στο σημείο του κατάγματος 

●  Προτεραιότητα στη αντιμετώπιση: 

● Αιμορραγίας 

● Δυσκολία Αναπνοής 

●  Προσπάθεια αντιμετώπισης θύματος χωρίς μετακίνηση 

● Ακινητοποίηση ύποπτης περιοχής (Νάρθηκες) 

● Κάλυψη τραυμάτων 

●  Παυσίπονα 

● Ψυχρά Επιθέματα 

●  Αποφυγή προσφοράς υγρών λόγω πιθανού χειρουργείου 

 



●ΟΜΑΔΑ 

ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΜΩΡΑΪΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ    

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ ΝΙΚΟΣ  

ΜΠΕΗ ΕΛΕΝΗ  



●ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

ΝΑΝΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 

ΜΑΡΙΑ ΡΑΚΙΝΤΖΗ 

ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΙΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

 

 



Οι κακώσεις των μαλακών μορίων ποικίλλουν απο απλές θλάσεις και εκδορές μέχρι σοβαρές 

ρήξεις, ενσφηνώσεις ξένων σωμάτων και τραύματα απο πυροβόλα όπλα. 

                                                        

Οι κακώσεις,ανάλογα αν υπάρχει ανοιχτή πληγή στη συνέχεια του δέρματος διακρίνονται σε δύο 

τύπους:Κλειστές κακώσεις (θλάση)  &   Ανοιχτές κακώσεις (τραύματα) 
 

Κλειστές κακώσεις (Θλάσεις)Θλάση είναι η κάκωση των μαλακών μορίων χωρίς λύση της 

συνεχείας του δέρματος.Πρώτες Βοήθειες 

• Τοποθετείστε ψυχρά επιθέματα για 10 λεπτά. Το ψυχρό θα προκαλέσει σύσπαση 

των αγγείων, και θα μειώσει το οίδημα 

• Ακινητοποιείστε με ελαστικό επίδεσμο. Η ακινητοποίηση θα μειώσει τον πόνο και 

την αιμορραγία 

• Ανυψώστε το τραυματισμένο μέλος λίγο πιο πάνω από το επίπεδο της καρδιάς. Η 

ανύψωση έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του οιδήματος 

• Χορηγείστε παυσίπονο σε περίπτωση πόνου 

• Η εκτίμηση από τον ειδικό ιατρό είναι απαραίτητη για την γρήγορη αποθεραπεία από τον 

τραυματισμό ο οποίος θα μας προτείνει αντιφλεγμονώδη θεραπεία και ξεκούραση. 

Απαγορεύεται θερμότητα, μάλαξη, άσκηση μέλους. 

• Αποφύγετε τις ζεστές κομπρέσες γιατί επιδεινώνουν τον πόνο και το αιμάτωμα και προκαλούν 

οίδημα στην περιοχή της θλάσης. 

• Αποφύγετε τις θερμαντικές αλοιφές οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν επιδείνωση της 

μυϊκής θλάσης καθώς και έγκαυμα αν τις εφαρμόσουμε σε μεγάλη ποσότητα. 

 



 Ανοιχτές κακώσεις (Τραύματα) 

Τραύμα είναι η λύση της συνέχειας του δέρματος ή και των υποκείμενων ιστών. 
 

 

Πρώτες Βοήθειες 

Τρεις γενικοί κανόνες ισχύουν στην αντιμετώπιση των ανοικτών τραυμάτων: 
 

 

1. Προτεραιότητα στον έλεγχο της αιμορραγίας  

Σε περίπτωση που υπάρχει ακατάπαυστη αιμορραγία: 

• Καλέστε ασθενοφόρο και φροντίστε για άμεση μεταφορά αν έχει χαθεί πολύ αίμα 

• Μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, φορέστε γάντια και πιέστε το  σημείο που αιμορραγεί για 

5΄-10΄, με τα δάχτυλα ή την παλάμη σας (άμεση πίεση)  

• Εφαρμόστε γάζες ή καθαρό ύφασμα πάνω στο τραύμα και δέστε με επίδεσμο. Εάν ο 

επίδεσμος ματώσει τοποθετείστε επιπλέον γάζες και συνεχίστε να δένετε με τον επίδεσμο 

χωρίς να αφαιρέσετε τις πρώτες γάζες κ.ο.κ.  

2. Προφύλαξη από μόλυνση  

3. Ακινητοποίηση της τραυματισμένης περιοχής 
 

 

 

Για να μειώσετε τον κίνδυνο της μόλυνσης: 

• Πλύντε καλά τα χέρια σας και φορέστε γάντια 

• Ξεπλύντε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό 

• Στεγνώστε το τραύμα με αποστειρωμένη γάζα και κινήσεις από μέσα προς τα έξω 

 



• Καλύψτε το τραύμα με αποστειρωμένη γάζα ή με αυτοκόλλητο επίδεσμο 

• Συμβουλευτείτε γιατρό για ενδεχόμενο αντιτετανικό εμβόλιο 

ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΣ 
 

 

Το κάταγμα κλείδας εμφανίζεται με συχνότητα 5% σε σχέση με το σύνολο των καταγμάτων και 

παρατηρείται κυρίως σε νέους, δραστήριους ασθενείς. Μπορεί να προκληθεί από άμεση πλήξη 

της κλείδας, από πλήξη της έξω πλευράς του ώμου και από στήριξη στο άνω άκρο κατά τη 

διάρκεια πτώσης στο έδαφος. Σε περιπτώσεις αθλητικών δραστηριοτήτων ή απλών πτώσεων, το 

κάταγμα κλείδας είναι μεμονωμένο. Σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών (πχ τροχαία 

ατυχήματα), μπορεί να συνδυάζεται και με άλλες κακώσεις (πχ κατάγματα πλευρών, 

πνευμοθώρακας, εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής).Τα συμπτώματα των ασθενών κάταγμα κλείδας 

είναι: 

• Πόνος στην κλείδα και στον ώμο 

• Εκχύμωση (μελανιά) στην πάσχουσα περιοχή 

• Παραμόρφωση της κλείδας 

• Διάτρηση του δέρματος (ανοικτό κάταγμα), σε περιπτώσεις μεγάλης παρεκτόπισης των 

κατεαγότων άκρων 

Η διάγνωση είναι εύκολη λόγω του ιστορικού και της χαρακτηριστικής κλινικής εικόνας. Ο απλός 

ακτινολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος διότι,  μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τη σοβαρότητα 

του κατάγματος και να ελέγξουμε την παρουσία πιθανών συνοδών κακώσεων (πχ εξάρθρημα 

ακρωμιοκλειδικής, κάταγμα πλευράς).Η θεραπεία των καταγμάτων της κλείδας μπορεί να είναι 

συντηρητική ή χειρουργική. Η επιλογή της μεθόδου που θα ακολουθήσουμε βασίζεται κυρίως στα 

εξής κριτήρια: 

• την εντόπιση του κατάγματος 



• το βαθμό συντριβής του. 

Τα κριτήρια αυτά διαμορφώνουν το «χαρακτήρα» του κατάγματος και καθορίζουν την πιθανότητα 

ευχερούς πώρωσης (πόσο εύκολο δηλαδή, είναι να «κολλήσει» το κάταγμα χωρίς χειρουργείο).Η 

συντηρητική (μη χειρουργική) θεραπεία εφαρμόζεται όταν το κάταγμα είναι απαρεκτόπιστο, χωρίς 

σημαντική συντριβή (πχ όταν η κλείδα «σπάσει» σε δύο κομμάτια τα οποία παραμένουν στη θέση 

τους και δεν απομακρύνονται το ένα από το άλλο). Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται 

• Οκτοειδής περίδεση (ειδική περίδεση των ώμων σε σχήμα 8) ή απλή ανάρτηση του πάσχοντος 

άνω άκρου 

• Παγοθεραπεία 

• Αναλγητική αγωγή 

• Κινησιοθεραπεία, η οποία ξεκινά 2 εβδομάδες μετά το κάταγμα 

Ο ασθενής ελέγχεται κλινικά και ακτινολογικά σε εβδομαδιαία βάση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί 

η ομαλή πώρωση του κατάγματος. Η πλήρης πώρωση υπολογίζεται κατά την 4η με 6η εβδομάδα 

από τον τραυματισμό, οπότε και ο ασθενής ξεκινά τη μυϊκή ενδυνάμωση του ώμου του και 

επιστρέφει ενεργά στις καθημερινές του δραστηριότητες.Η χειρουργική θεραπεία των καταγμάτων 

κλείδας, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις συντριβής, μεγάλης παρεκτόπισης και σε επιπλοκές της 
συντηρητικής θεραπείας (βράχυνση της κλείδας, πώρωση σε πλημμελή θέση). 



●ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 
 

Ο όρος «ξένο σώμα» χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει οποιοδήποτε 

υλικό μπαίνει 

μέσα στο σώμα, είτε μετά από 

τραυματισμό και λύση της συνέχειας 

του δέρματος, είτε 

μέσω ενός φυσικού ανοίγματος του 

σώματος (αυτί, μύτη, ή στόμα). 

 



●Α. Ξένα σώματα στους ιστούς (κόκκοι άμμου, 

καρφί , γυαλί , μέταλλο,ξύλο) 

 
● Μικρά ξένα σώματα χαλαρά μέσα στο δέρμα ή 

αμέσως κάτω από αυτό μπορούν να 

● αφαιρεθούν με τη βοήθεια μιας 

αποστειρωμένης βελόνας ή μιας λαβίδας.  

● Αντίθετα, ξένα σώματα σφηνωμένα βαθιά 

μέσα στο τραύμα δεν επιτρέπεται να 

● αφαιρούνται, γιατί η μετακίνηση τους μπορεί 

να προκαλέσει μεγάλη αιμορραγία και 

● σοβαρές κακώσεις των ιστών (το ξένο σώμα 

ενεργεί σαν βύσμα που εμποδίζει την 

● απώλεια του αίματος). 

 



●Πρώτες Βοήθειες 
 

● Στα σφηνωμένα βαθιά στους ιστούς ξένα 

σώματα: 

● 1. Απαγορεύεται η εφαρμογή πίεσης 

πάνω στα σφηνωμένα ξένα σώματα. 

● 2. Τα σφηνωμένα ξένα σώματα 

ακινητοποιούνται με πολλές γάζες και 

επιδένονται 

● στη θέση που βρίσκονται για να 

αφαιρεθούν αργότερα από το γιατρό. 

 



●Β. Ξένα σώματα στο μάτι 
 

● Γενικές αρχές 

●  Μην αφαιρείται κολλημένα 
αντικείμενα στο μάτι 

●  Μην επιτρέψετε στο θύμα να 
τρίψει ή να πιέσει το μάτι του 

●  Μη δοκιμάσετε να αφαιρέσετε 
τους φακούς επαφής 

●  Καταφύγετε αμέσως σε 
οφθαλμίατρο 



●Συμπτώματα 
 

●  Ενδείξεις που πείθουν ότι υπάρχει 

ξένο σώμα στο μάτι είναι: 

●  Πόνος ή τσούξιμο με το 

ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων 

●  Κοκκίνισμα ή εμφάνιση αιματόχρωμης 

κηλίδας 

●  Δακρύρροια και ελάττωση της όρασης 

●  Ευαισθησία στο φως 

 

 



●Εάν πρόκειται για ξένο σώμα που δεν είναι 

κολλημένο και μετακινείται τότε: 

 
● 1. Ανοίξτε καλά τα βλέφαρα και αν το εντοπίσετε στο κάτω βλέφαρο με την 

άκρη 

ενός καθαρού μαντηλιού το βγάζετε, ή ρίξτε και πάλι νερό. 

● 2. Εάν έχει εντοπιστεί το ξένο σώμα στο επάνω βλέφαρο τότε αναδιπλώστε 
το 

βλέφαρο πάνω σε σπιρτόξυλο ή σε μπατονέτα και πλύντε με φυσιολογικό ορό 
ή 

νερό 

● 3. Εάν δεν μπορέσετε να αφαιρέσετε το ξένο σώμα, σκεπάστε το μάτι που 
πάσχει με ένα οφθαλμικό τολύπιο ή γάζα και ζητήστε τη βοήθεια γιατρού. 

● 4. Εάν το ξένο σώμα βρίσκεται στην ίριδα ή έχει σφηνωθεί ή κολλήσει στο 
βολβό μην επιχειρήσετε να το βγάλετε. Σκεπάστε και τα δύο μάτια και 
φροντίστε για την μεταφορά του στο νοσοκομείο. 

 



●Γ. Ξένα σώματα στη μύτη 
 

● Παρατηρούνται συνήθως στα πολύ μικρά 

παιδιά. 

● Συμπτώματα: 
● Ο πάσχων δυσκολεύεται να αναπνεύσει 

από τη μύτη, η οποία μερικές φορές 

φαίνεται 

● πρησμένη. 

●  Από το ένα ή και από τα δύο ρουθούνια 

τρέχει έκκριμα ( συχνά με πρόσμιξη 

αίματος) 

 



●Πρώτες Βοήθειες 
 

●  1. Διατηρείτε τον πάσχοντα ήρεμο και 

συμβουλεύεστε τον να αναπνέει με το στόμα.  

●  2. Τα μαλακά αντικείμενα με το φτάρνισμα ή το 

φύσημα της μύτης απομακρύνονται. 

●  3. Για αυτό ερεθίζουμε το βλεννογόνο με ένα 

κομμάτι βαμβακιού ή πλησιάζοντας πιπέρι κοντά 

στη μύτη στα μικρά παιδιά. 

● Μη: Προσπαθείτε να αφαιρέσετε το ξένο σώμα με 

άλλο τρόπο π.χ σκαλίζοντας τη μύτη. 

● Φροντίστε για τη μεταφορά σε γιατρό Ω.Ρ.Λ 

 



●Δ. Ξένα σώματα στο αυτί. 

 
● Συμπτώματα: 

Ο πάσχων παραπονιέται για πόνο στο 

αυτί. 

Αν έχει εισχωρήσει έντομο, ο πάσχων 

μπορεί να αισθάνεται τις κινήσεις του 

(βουητά),να έχει πονοκέφαλο. 

Η ακοή ελαττώνεται από την πλευρά που 

πάσχει. 

 



●Πρώτες Βοήθειες 
 

●  Ενθαρρύνετε τον πάσχοντα 

●  Αν υπάρχει υποψία ξένου σώματος μην 

επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε (προσοχή) σε 

σπόρους που φουσκώνουν) 

●  Αν πρόκειται για έντομο, ρίξτε με μία 

σύριγγα χλιαρό νερό στο αυτί ή λίγο λάδι για 

να το παρασύρει έξω. 

 Φροντίστε για την μεταφορά του σε Ω.Ρ.Λ. 

 



●Ε. Κατάποση ξένων σωμάτων. 

 
● Συνήθως συμβαίνει στα μικρά παιδιά. Επικίνδυνα 

είναι τα αιχμηρά ξένα σώματα π.χ. (καρφίτσες, 

καρφιά) που μπορούν να τραυματίσουν το έντερο.  

Πρώτες Βοήθειες: 

● Ενθαρρύνετε τον πάσχοντα 

● Φροντίστε για τη γρήγορη μεταφορά στο 

νοσοκομείο 

● Μη δίνετε τίποτα από το στόμα 

 

 



●ΤΕΛΟΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

-Πόπη Πανταζή. 

-Ειρήνη Μπρέντα. 

-Χριστινα Μπεθανη,Αγγελος Πανταζης,Πετρος 

Οικονομου. 


