
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Συμμετοχή Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Αθήνας στη συναυλία του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο"  

Για μια ακόμα φορά το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών της 

Αθήνας, συνεπικουρούμενο από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών Κορίνθου, κάλυψε υγειονομικά τη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού «Παίξε 

Τσιτσάνη μου...», την οποία διοργάνωσε το Όλοι Μαζί Μπορούμε, την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018. 

Χιλιάδες κόσμου προσήλθαν στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, προκειμένου να 

παρακολουθήσουν σπουδαίους καλλιτέχνες που ένωσαν τις φωνές τους σε τραγούδια που 

έχουν συνδεθεί με τον Βασίλη Τσιτσάνη.  

Περισσότεροι από 70 Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες & Ναυαγοσώστες επιχείρησαν εντός 

και εκτός του Σταδίου, από τις 17.00 το απόγευμα της Τετάρτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες 

της Πέμπτης, παρέχοντας τις Πρώτες Βοήθειες σε παριστάμενους θεατές. 

Ο σχεδιασμός της αποστολής έγινε κατά τρόπο ώστε να υπάρχει συνεχής παρουσία Εθελοντών 

τόσο εντός όσο και εκτός του Σταδίου, αλλά και στον χώρο που αναπαύονταν οι καλλιτέχνες, 

προκειμένου οι Εθελοντές μας να αντιμετωπίζουν άμεσα τυχόν προβλήματα. Μέριμνα είχε 

ληφθεί επίσης για την άμεση μεταφορά ασθενών σε περίπτωση ανάγκης στο κεντρικό ιατρείο 



που είχε στηθεί εκτός του Σταδίου και το οποίο ήταν στελεχωμένο από έμπειρους Σαμαρείτες, 

ενώ σε κοντινή απόσταση λειτουργούσε και το Κέντρο Επιχειρήσεων της αποστολής.  

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που 

επικράτησαν, αρκετοί θεατές αναζήτησαν τους Εθελοντές μας. Ορισμένοι από τους θεατές 

μεταφέρθηκαν μάλιστα από τις ομάδες άμεσης επέμβασης στο ιατρείο για την παροχή 

Πρώτων Βοηθειών, ενώ δεν έλειψαν και οι διακομιδές στα εφημερεύοντα Νοσοκομεία με τη 

συνδρομή του ΕΚΑΒ.  

Το σύνολο των θεατών, των συγγενών των ασθενών, αλλά και των διοργανωτών διαπίστωσαν 

τον υψηλό επαγγελματισμό των Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του 

Ε.Ε.Σ.. Οι διοργανωτές συνεχάρησαν τον υπεύθυνο αποστολής για την αντιμετώπιση των 

περιστατικών και ανανέωσαν την από κοινού συνεργασία για την επόμενη δράση του «Όλοι 

μαζί μπορούμε». 

Οι Εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες & Ναυαγοσώστες των Τμημάτων που συμμετείχαν 

στην αποστολή απέδειξαν ότι με επαγγελματισμό και θέληση ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να 

προσφέρουμε. 

 



 



 


