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Αθήνα, 20 Μαρτίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "73 Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του  Ε.Ε.Σ. στον 6ο Ημιμαραθώνιο της 

Αθήνας" 

 

Περισσότεροι από 20.000 δρομείς πλημμύρισαν τους δρόμους της Αθήνας, συμμετέχοντας 
στον 6ο Ημιμαραθώνιο, που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθήνας και 
την Περιφέρεια Αττικής, την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017.  

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, λίγο πριν τις 9.00 το πρωί, ήταν 
στις θέσεις τους μπροστά από την Πλατεία Συντάγματος για τη στιγμή της εκκίνησης και 
προκειμένου να διανύσουν μια διαδρομή – θεσμό για την πρωτεύουσα, με σημείο 
τερματισμού το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Παράλληλα, υπήρχαν και διαδρομές 
των 5χλμ.,των 3χλμ., και του 1χλμ για ΑΜΕΑ και παιδιά. Στόχος όλων ήταν η συμμετοχή σε 
μία Γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού, καθώς οι δρομείς είχαν την ευκαιρία εκτός από την 
άθληση αναψυχής να περάσουν μπροστά από κτίρια – κοσμήματα της Αθήνας. 

Καθοριστική για την κάλυψη της σημαντικής αυτής διοργάνωσης για την Αθήνα ήταν η 

συμβολή των 73 Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού. 

Ειδικότερα, Εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες & Ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού από το Τμήμα της Αθήνας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πειραιά, κάλυπταν από 

τις 7 το πρωί με ειδικούς υγειονομικούς σταθμούς Πρώτων Βοηθειών κάθε 400 μέτρα της 
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διαδρομής, ενώ παρείχαν τις Πρώτες Βοήθειες σε πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων 

όλων των διαδρομών, καθόλη τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της διοργάνωσης.  

Οι Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ε.Ε.Σ. διέθεταν Συντονιστικό Κέντρο στην πλατεία 

Συντάγματος και Διασωστικό Όχημα, το οποίο υποστήριζε και τον εφοδιασμό υλικών στους 

εν λόγω Σταθμούς.  

Για τις ανάγκες της διοργάνωσης, ο Τομέας Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών 

Ε.Ε.Σ. κινητοποίησε επίσης την Ποδηλατική Ομάδα του, όπου εκπαιδευμένοι Εθελοντές 

Σαμαρείτες Διασώστες, εφοδιασμένοι με όλο τον απαραίτητο ποδηλατικό και πρωτο-

βοηθητικό εξοπλισμό τους, πραγματοποιούσαν περιπολίες κατά μήκος της διαδρομής. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η αναγνώριση και η επιβράβευση της προσφοράς των 

Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τους ενθαρρύνει ώστε να συνεχίζουν να 

παρέχουν το σπουδαίο εθελοντικό και κοινωνικό έργο τους, ιδιαίτερα υποστηρίζοντας 

έμπρακτα την υλοποίηση αθλητικών διοργανώσεων μεγάλου βεληνεκούς, όπως είναι ο 6ος 

Ημιμαραθώνιος της Αθήνας. 
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