
 
 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Υγειονομική κάλυψη της τελετής παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για 

τους 23ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Νότια Κορέα 

 
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού έδωσε και πάλι το "παρών" στη μεγαλειώδη τελετή  παράδοσης 
της Ολυμπιακής Φλόγας από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην Οργανωτική 
Επιτροπή της Πιονγκτσάνγκ για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018.  

Η Φλόγα έφτασε στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τη βοήθεια συνολικά 505 
λαμπαδηδρόμων από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι την Αθήνα, σκορπίζοντας 
συγκίνηση και περηφάνια  στους κατοίκους των χωριών και των πόλεων από όπου 
πέρασε. 

Η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί με 
πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας και της Νότιας Κορέας, παρουσία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπύρου Καπράλου, πλήθους επισήμων και άνω των 
15.000 θεατών. 

Μετά από πρόσκληση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, οι Εθελοντές 
Σαμαρείτες Διασώστες & Ναυαγοσώστες του Τμήματος Αθηνών του Ε.Ε.Σ. ανέλαβαν 
με πολυπληθή ομάδα την υγειονομική κάλυψη της λαμπρής αυτής τελετής.  

Στο ιατρείο που στήθηκε για τις ανάγκες  παροχής Πρώτων Βοηθειών, οι άρτια 
εκπαιδευμένοι Εθελοντές Σαμαρείτες, φέροντας πλήρη εξοπλισμό, αντιμετώπισαν 
επιτυχώς τα περιστατικά που προέκυψαν ενώ για την κάλυψη των αναγκών 
διατέθηκε και διασωστικό όχημα του  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 



Όπως άλλωστε δήλωσε και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. 
Αντώνιος Αυγερινός, «το σπουδαίο έργο που επιτέλεσαν οι Εθελοντές Σαμαρείτες 
Διασώστες & Ναυαγοσώστες του Ε.Ε.Σ. σ’ ένα τόσο σημαντικό πολιτισμικό γεγονός 
φανερώνει τον απόλυτο σεβασμό και την ευγνωμοσύνη στην παράδοση και την 
ιστορία, αποτελώντας ύψιστη τιμή για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών  του Περιφερειακού Τμήματος Πατρών και Αμαλιάδας, κατόπιν 
αιτήματος των διοργανωτών, είχε αναλάβει από τις 15 Οκτωβρίου την 
Πρωτοβοηθητική και Διασωστική κάλυψη των δοκιμών και  της τελετής αφής της 
Ολυμπιακής Φλόγας, που διεξήχθησαν στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.  

Επίσης, κατά τη διάρκεια της λαμπαδηδοδρομίας, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών & Ναυαγοσωστών Κατερίνης κάλυψε υγειονομικα την εκδήλωση 
υποδοχής της φλόγας στην πόλη, όπου πλήθος κόσμου επεφύλαξε θερμή υποδοχή  
στους λαμπαδηδρόμους που τη μετέφεραν. 

 

 

 

 

 


