
 

Μοίρες, 27 Ιουνίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Σημαντική η παρουσία των Εθελοντών του Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Μοιρών στο "Matala Beach Festival 2018" 

 

Σημαντική και άκρως επιτυχημένη ήταν η φετινή συμμετοχή του Σώματος Εθελοντών 

Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών, με 

περισσότερους από 70 Εθελοντές, στο "Matala Beach Festival", ένα διεθνές μουσικό 

φεστιβάλ, το οποίο παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες κόσμου που είχαν κατακλύσει 

την παραλία αλλά και τον οικισμό των Ματάλων, για 3 ημέρες, από τις 22 έως τις 24 

Ιουνίου. Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

ανέλαβε με 24ωρη παρουσία την πλήρη υγειονομική και διασωστική κάλυψη των 

εκδηλώσεων, αλλά και τη διαχείριση των εκτάκτων περιστατικών που προέκυψαν.  

Συγκεκριμένα, υπήρχε Κέντρο Επιχειρήσεων και Σταθμός Πρώτων Βοηθειών, με άρτιο 

πρωτοβοηθητικό και διασωστικό εξοπλισμό, σε κεντρικό σημείο των Ματάλων, κιόσκι 

στην παραλία στον χώρο των συναυλιών και συνεχείς περίπολοι σε όλη την περιοχή των 

Ματάλων. Τέλος, υπήρχε συνεχής επικοινωνία με VHF και το όχημα του Σώματος του 

Ε.Ε.Σ. Μοιρών σε ετοιμότητα. 

Οι εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες & Ναυαγοσώστες του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών, με 

τη σημαντική συνδρομή εθελοντών από τα Τμήματα του Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου, Χανίων, 



Ρεθύμνου, Αγίου Νικόλαου και Ιεράπετρας διαχειρίστηκαν πάνω από 250 περιστατικά 

και τις 3 ημέρες του Φεστιβάλ. Τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν άμεσα και 

αποτελεσματικά χάρη στην εκπαίδευση και την εμπειρία των εθελοντών Σαμαρειτών του 

Ε.Ε.Σ. Τα έκτακτα περιστατικά αφορούσαν πάσης φύσεως τραυματισμούς, μέθη, 

περιστατικά αδιαθεσίας, αλλεργίες, εγκαύματα ηλίου, κ.α. μερικά εκ των οποίων έχριζαν 

άμεσης διακομιδής σε νοσοκομείο.  

Αν και τα περιστατικά που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι Εθελοντές Σαμαρείτες ήταν σε 

γενικές γραμμές ποικίλα, το πρώτο και το τελευταίο περιστατικό ήταν τα σοβαρότερα, 

καθώς αφορούσαν σοβαρό καρδιολογικό περιστατικό και θύμα τροχαίου με μηχανή. 

Γεγονός που επισημαίνει για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι οι πολίτες να 

αποκτήσουν βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών, καθώς αφορούν περιστατικά που 

μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή. 

 

 

 

 


