
 

Πειραιάς, 6 Μαρτίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πειραιά" 

5ος Μαραθώνιος Ναυπλίου 

 

Με μεγάλη ικανοποίηση, το Σώμα Εθελοντών Ε.Ε.Σ. Πειραιά έλαβε μέρος στον 5ο 
Μαραθώνιο Ναυπλίου κατόπιν προσκλήσεως του Σώματος Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. Ναυπλίου 
συνδράμοντας στην υγειονομική κάλυψη της διοργάνωσης. 

Ο 5ος Μαραθώνιος Ναυπλίου έλαβε χώρα στις 4 Μαρτίου του 2018 ενώ η αποστολή του 
Σώματός μας αποτελούνταν από οκτώ Εθελοντές, οι οποίοι παρείχαν την πολύτιμη βοήθειά 
τους στους δρομείς. Η παροχή Πρώτων Βοηθειών δόθηκε κατά κύριο λόγο σε μεγάλο 
αριθμό περιστατικών με μυοσκελετικές κακώσεις. 

Το Σώμα μας θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τη Διοίκηση και τους Εθελοντές 
του Σώματος Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. Ναυπλίου για την άριστη οργάνωση της κάλυψης και για τη 
θερμή φιλοξενία που επεφύλαξε στην αποστολή μας.  

Συναυλία των Kraftwerk 

 

Για μία ακόμα φορά, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την FUZZ Productions για την κάλυψη 
των εκδηλώσεών της, οι Εθελοντές του Σώματος Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. Πειραιά βρέθηκαν στο 
Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), το Σάββατο 3 Μαρτίου 
2018, με σκοπό την υγειονομική κάλυψη συναυλίας ηλεκτρονικής μουσικής από το 



συγκρότημα Kraftwerk. Στη συναυλία προσήλθαν πάνω από 7.000 φίλοι του 
συγκροτήματος.  

Το Σώμα Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. Πειραιά θα ήθελε να τονίσει την εξαιρετική συνεργασία που 
είχε με τον ιατρό της διοργάνωσης, καθώς και με τους υπόλοιπους συντελεστές της 
παραγωγής,  για την αντιμετώπιση των εννέα περιστατικών μέθης που σημειώθηκαν. 

Μαθητικό Πρωτάθλημα σκάκι Πειραιά 

Μετά από πρόσκληση του Πειραϊκού Ομίλου Σκακιστών, 
ενόψει των Μαθητικών Πρωταθλημάτων Σκακιού Πειραιά 
και Νήσων, οι Εθελοντές Σαμαρείτες του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πειραιά συνέδραμαν τους διοργανωτές 
στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων παρέχοντας τις 
υπηρεσίες τους. 

Οι αγώνες διεξήχθησαν στο 13ο Γυμνάσιο Πειραιά  
(Μαυρομιχάλη, Παπαστράτου και Ασκληπιού), το Σάββατο 
3 Μαρτίου 2018, από τις 9:30 μέχρι τις 15:00 και την 
Κυριακή  4 Μαρτίου 2018, από τις 16:30 μέχρι τις 21:30. 

Στα πρωταθλήματα ηλικιακών κατηγοριών που έγιναν αγωνίστηκαν περίπου διακόσια 
παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, καθώς και παιδιά Γυμνασίων και Λυκείων της 
περιοχής του Πειραιά. 

Στην διοργάνωση αυτή επίσης οι Εθελοντές μας είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν στους 
εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους φίλους του δημοφιλούς επιτραπέζιου παιχνιδιού για τις 
δράσεις και την ιστορία του Κινήματος, προάγοντας με τον τρόπο αυτό τις ιδέες του 
ανθρωπισμού.  

41ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 

 

Με χαρά το Σώμα Εθελοντών Ε.Ε.Σ. Πειραιά αποδέχτηκε για άλλη μια χρονιά την 
πρόσκληση του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αθήνας, προσφέροντας υγειονομική κάλυψη 
στον 41ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας των 21,1χλμ. και στα παράλληλα αγωνίσματα 
Σκυταλοδρομίας 2Χ10,55 και 2χμλ. για παιδιά. 

Ο αγώνας έλαβε χώρα την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, από τις 9:30 έως τις 12:30, στις 
εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά. Η κυκλική διαδρομή που ακολουθήθηκε ξεκινούσε 
από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγ. Κοσμά και έφτανε μέχρι και την πλαζ Καβουρίου 
στο μακρύτερο σημείο της. Κατά μήκος της διαδρομής υπήρχαν σταθμοί Πρώτων Βοηθειών 
των Εθελοντών του Σώματός μας. 

Οι διασώστες μας αντιμετώπισαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οκτώ περιστατικά 
εξάντλησης και μυοσκελετικών κακώσεων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.    


