
 

 

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Συμμετοχή Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών E.E.Σ.  

στον 36ο Αυθεντικό Κλασσικό Μαραθώνιο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για άλλη μια χρονιά, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών της 

Αθήνας, με τη βοήθεια Εθελοντών Σαμαρειτών από τα Τμήματα του Πειραιά, της Χαλκίδας, 

της Νέας Σμύρνης και της Κορίνθου, συμμετείχε στο μεγαλύτερο και πλέον προβεβλημένο 

αθλητικό γεγονός της χρονιάς, στον 36ο Αυθεντικό Κλασσικό Μαραθώνιο.  

Με 125 Εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες & Ναυαγοσώστες σε όλο τον τομέα της ευθύνης 

μας (από το Μάτι, στο 14ο χλμ. Αθηνών -  Μαραθώνος έως το Σταυρό Αγίας Παρασκευής στο 

29,5ο χλμ., στον τερματισμό, εντός του Καλλιμάρμαρου Σταδίου, στο Ιατρείο ΕΚΑΒ, αλλά και 

με την ποδηλατική ομάδα), καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία το σύνολο των 

περιστατικών που προέκυψαν λαμβάνοντας τα συγχαρητήρια κυρίως από τους αθλητές και 

τους θεατές καθ’ όλη την διαδρομή, αλλά και από τη διοργάνωση του Μαραθωνίου.  

Παράλληλα, το Τμήμα μας συμμετείχε με εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες & 

Ναυαγοσώστες στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Φορέας πριν τον αγώνα της Κυριακής, 

παρέχοντας υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών.  

Ο σχεδιασμός της αποστολής περιλάμβανε 34 σταθερά στοιχεία στην διαδρομή, οι οποίοι 

έφεραν φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών και κατάλληλο υγειονομικό υλικό για την περίσταση 

του αγώνα, 6 ποδηλατικά στοιχεία με ποδηλατικά φαρμακεία και εξωτερικούς απινιδωτές, 

28 Εθελοντές Σαμαρείτες εντός του Καλλιμάρμαρου Σταδίου με φαρμακεία Πρώτων 



Βοηθειών και διασωστικά φαρμακεία, 4 Εθελοντές Σαμαρείτες στο Ιατρείο του ΕΚΑ, 2 

επιχειρησιακά κέντρα, μονάδα ανεφοδιασμού των εθελοντών, κέντρο τηλεπικοινωνιών, και 

διοικητική μέριμνα. 

  

 

 

Το σύνολο των Εθελοντών αντεπεξήλθαν με επιτυχία στις δύσκολες απαιτήσεις της 

συγκεκριμένης αποστολής, στις καιρικές συνθήκες και στην κούραση, με δεδομένο ότι η 

αποστολή διήρκησε πάνω από 12 ώρες.  

Οι Εθελοντές μας χρειάστηκαν να παρέχουν πρώτες βοήθειες τόσο σε αθλητές, όσο και σε 

θεατές του αγώνα κατά μήκος της διαδρομής, ενώ σε μερικές περιπτώσεις απαιτήθηκε και η 

συνδρομή εξειδικευμένης υγειονομικής βοήθειας.  

Την σίτιση των εθελοντών ανέλαβε αποκλειστικά ο Τομέας Εθελοντών Σαμαρειτών, 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών. 

 


