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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Άσκηση ετοιμότητας Σώματος 

Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με γνώμονα τον έλεγχο και την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής πρώτων βοηθειών, το 
Σώμα Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών της Αθήνας, την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, 
διοργάνωσε άσκηση ετοιμότητας στους χώρους του Ι.ΚΤΕΟ AUTECO επί της Λεωφόρου 
Αθηνών, αριθμ.107  στο Βοτανικό. 

100 και πλέον Εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες & Ναυαγοσώστες Αθηνών, με τη συμμετοχή 
Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών και από τα Τμήματα του Πειραιά και 
της Νέας Σμύρνης, ήρθαν αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα ενός ισχυρού σεισμού στην 
περιοχή του Βοτανικού που άφησε πίσω του εγκλωβισμένα θύματα εντός του κτηρίου του 
ΙΚΤΕΟ,  αλλά και με τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα στον περιβάλλοντα χώρο της άσκησης.  

Το σύνολο των Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών της Αθήνας με 
επαγγελματισμό και υψηλό επίπεδο γνώσεων ανταπεξήλθαν άριστα στη διαχείριση των 
περαστικών που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, ενώ ο χρόνος αντίδρασης τους από τον χρόνο 
πρώτης κλήσης μέχρι και τον χρόνο απεγκλωβισμού και μεταφοράς στο ιατρείο και του 
τελευταίου θύματος ήταν εντός του χρόνου της άσκησης. 

Από την άσκηση εξήχθησαν πολλά και σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία θα βοηθήσουν 
στην περαιτέρω βελτίωση  του τρόπου δράσης των Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών.  



Την άσκηση παρακολούθησε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Στερεάς Ελλάδος κ. Σέργιος 

Βαλασιάδης, ο Τομεάρχης Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών κ. Ιωάννης Μακρής, 
καθώς και παρατηρητές από τα άλλα Σώματα της Αττικής, οι οποίοι έδωσαν συγχαρητήρια 
τόσο στους διοργανωτές της άσκησης, όσο και στους συμμετέχοντες, ενώ εξήραν τη διάθεση  
όλων για συνεχή βελτίωση των γνώσεων τους.   

Τέλος, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Αθήνας θα ήθελε να 
ευχαριστήσει τον Εκπαιδευτή του Σώματος Αθηνών και Εθελοντή Σαμαρείτη κ. Κυριάκο 
Παράσχη,  την εταιρεία Ι.ΚΤΕΟ AUTECO, τον Διευθυντή του Ι.ΚΤΕΟ AUTECO Λεωφόρο Αθηνών 
κ. Βήκα Κωνσταντίνο και τους εργαζομένους, για τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου για την 
εκτέλεση της άσκησής μας και την αμέριστη βοήθειά τους, δηλώνοντας προς τους Εθελοντές 
ότι θα πρέπει ήδη να προετοιμάζονται για την ήδη προγραμματισθείσα διήμερη χειμερινή 

άσκηση.  

    

 


