
  
 
 
 
 
 

Πειραιάς, 22 Μαρτίου 2018 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πειραιά" 

Το Σώμα Εθελοντών, Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών στη συναυλία 
των Kadebostany 

 

Oι Εθελοντές του Σώματος Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. Πειραιά, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους 
με την FUZZ Productions, βρέθηκαν στον συναυλιακό χώρο Fuzz Club, το Σάββατο 17 
Μαρτίου, με σκοπό την παροχή υγειονομικής κάλυψης της συναυλίας του συγκροτήματος 
Kadebostany, την οποία παρακολούθησαν περίπου 1000 άτομα. 

Πέραν της παροχής Πρώτων βοηθειών σε ελάχιστα περιστατικά ελαφριάς μέθης, τα οποία 
αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τους εθελοντές μας, η συναυλία κύλησε ομαλά. 

Ευχαριστούμε τους συντελεστές της Fuzz Productions για την συνεργασία τους, όπου αυτή 
χρειάστηκε, στην αντιμετώπιση των παραπάνω περιστατικών. 

Εκπαίδευση του Σώματος Εθελοντών, Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών στο 2ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου 

Πιστό στην αποστολή του για διάδοση της πολύτιμης γνώσης των Πρώτων Βοηθειών, το 
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πειραιά 
διεξήγαγε το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Μαρτίου το πολύ δημοφιλές «12ωρο 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες», στα στελέχη και τους εθελοντές 
του 2ου Συστήματος Προσκόπων Παπάγου, κατόπιν προσκλήσεώς τους.  

Τα στελέχη του Τμήματος Εκπαίδευσης του Σώματος Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. Πειραιά 
εκπαίδευσαν με μεγάλη επιτυχία, στις σχετικές θεωρητικές γνώσεις και τις δεξιότητες 
Πρώτων Βοηθειών, συνολικά 19 μέλη του Συστήματος, μέσα σε ένα πολύ θετικό και 
εποικοδομητικό κλίμα, με τους εκπαιδευόμενους να κάνουν πολλές ερωτήσεις πάνω στα 
υπό εκπαίδευση αντικείμενα. Στο τέλος μάλιστα του εκπαιδευτικού προγράμματος μεγάλη 
μερίδα εκπαιδευομένων εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για συμμετοχή στην επόμενη 
εκπαίδευση της Σχολής Σαμαρειτών, δείχνοντας έτσι τη διαχρονική και άρρηκτη 
συνεργασία μεταξύ των δύο Κινημάτων. 



Το Σώμα μας θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τη Διοίκηση και τους Εθελοντές 
του 2ου Συστήματος Προσκόπων Παπάγου για την άριστη διοργάνωση της εκπαίδευσης, τη 
θερμή φιλοξενία που μας επιφύλαξαν στις εγκαταστάσεις τους και το θετικό τους πνεύμα 
προς την εκμάθηση των Πρώτων Βοηθειών.  

 


