
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εγγραφές Εθελοντών Σαμαρειτών & Διασωστών στον Ε.Ε.Σ. Τριπόλεως 
«Ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας» 

 
 
Μετά την πρόσφατη μεγάλη τραγωδία λόγω των πυρκαγιών, η ανάγκη ύπαρξης 
οργανωμένων και εκπαιδευμένων Εθελοντών έγινε σαφής σε κάθε πτυχή της καταστροφής. 
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή απέστειλε εθελοντές διασώστες σε όλα 
τα μέτωπα οι οποίοι ενίσχυσαν τις προσπάθειες κατάσβεσης αλλά και τις εκκενώσεις πολιτών 
από διάφορα χωριά που η φωτιά απείλησε ή πέρασε. Η προσφορά των Εθελοντών 
Σαμαρειτών & Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζεται στην φάση 
αποκατάστασης, οι οποίοι ενισχύουν και συμμετέχουν στην μεταφορά της ανθρωπιστικής 
βοήθειας που αποστέλλει διαρκώς ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στις περιοχές που 
επλήγησαν. 
 
Από σήμερα έως και τέλος Οκτωβρίου ξεκινούν οι εγγραφές για Εθελοντές Σαμαρείτες και 
Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η εκπαίδευση γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
απογευματινές ώρες στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην οδό 
Αποστολοπούλου 16. 
 
Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο Εθελοντής για τον παγκόσμιο 
κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Πρώτες Βοήθειες, Αντιμετώπιση και 
Διαχείριση φυσικών καταστροφών, Βασικές Αρχές Διάσωσης, Βασικές αρχές 
Ναυαγοσωστικής. Όλη η εκπαίδευση, η οποία ολοκληρώνεται την άνοιξη, πληρεί τα τελευταία 
δεδομένα στις Πρώτες Βοήθειες και στην Αντιμετώπιση Καταστροφών ενώ μετά από 
εξετάσεις ξεκινά η πρακτική εξάσκηση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 
Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο Εθελοντής συμμετέχει 
στις υγειονομικές καλύψεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και κινητοποιείται σε 
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών. Για άλλη μια φορά τονίζουμε ότι σε καμία περίπτωση οι 
Εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν υποκαθιστούν τις κρατικές 
υπηρεσίες. Κινητοποιούνται σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών από την Πολιτική Προστασία 
και υπό τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρέχουν υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών 
και Διάσωσης ως αρωγοί των προσπαθειών των κρατικών υπηρεσιών. 
 
Δεκτοί στην σχολή Δοκίμων Σαμαρειτών και Διασωστών γίνονται άνδρες και γυναίκες ηλικίας 
15 έως 45 ετών με καλή φυσική κατάσταση. Για εγγραφές και πληροφορίες μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού σταυρού Τρίπολης 
στην οδό Αποστολοπούλου 16 και στα τηλέφωνα 2710222550 και 6973495248. Υπέυθυνος 
σχολής είναι ο εκπαιδευτής Σαμαρειτών και Διασωστών Ε.Ε.Σ. Τρίπολης κ. Κυριάκος 
Κανέλλος 
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