
 

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 10η Πανελλήνια Εκπαίδευση του Τομέα Σαμαρειτών, 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών 

 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 10η Πανελλήνια Εκπαίδευση του Τομέα Σαμαρειτών, 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τη συμμετοχή  

Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών από ολόκληρη την Ελλάδα. 

Στο πλαίσιό της πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούσαν τη 

Διοίκηση μεγάλων ενοτήτων στο πεδίο των καταστροφών (επίπεδο διοίκησης 

Verbandfürer), την εκπαίδευση Μοτοσυκλετιστών – Διαβιβαστών σε περιπτώσεις εκτάκτων 

αναγκών και την εκπαίδευση στην Ασφαλή Οδήγηση και Χρήση Ποδηλάτου. 

Το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης, που αφορούσε τη Διοίκηση μεγάλων ενοτήτων στο πεδίο 

των καταστροφών, υλοποιήθηκε από τον Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών του Γερμανικού 

Ερυθρού Σταυρού – Διασώστη κ. Theodor Herbert Brand και αποτέλεσε συνέχεια των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διεξήχθησαν κατά την 8η και την 9η Πανελλήνια 

Εκπαίδευση, τα οποία αφορούσαν τη διοίκηση ομάδων και διμοιριών. Η 10η Πανελλήνια 

Εκπαίδευση ξεκίνησε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 

15 Νοεμβρίου 2017.  

Παράλληλα με το ανωτέρω πρόγραμμα εκπαίδευσης, στις 10 και τις 11 Νοεμβρίου 2017, 

διεξήχθη εκπαίδευση Μοτοσυκλετιστών – Διαβιβαστών από τον Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών 

του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού – Διασώστη κ. Armin Bender. Αντίστοιχα, στις 13, 14 και 

15 Νοεμβρίου 2017, ο κ. Bender υλοποίησε τρία προγράμματα εκπαίδευσης στην Ασφαλή 

Οδήγηση και τη Χρήση Ποδηλάτου.  



Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευομένους επισκέφθηκε ο 

Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, συνοδευόμενος από 

την Τομεάρχη Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών κα Μαρίνα Σταμάτη.  

Κατά το χαιρετισμό του επεσήμανε τη σημασία της διεξαγωγής ανάλογων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται τα τελευταία δυο χρόνια με 

ιδιαίτερο ζήλο και προσοχή από το Τμήμα Εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. αναφέρθηκε 

επίσης στον επίπονο αλλά και ελπιδοφόρο αγώνα που δίδεται από τη Διοίκηση του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τους χιλιάδες αγνούς Εθελοντές του για την αναγέννηση 

του Εθνικού Συλλόγου, υπό δύσκολες συνθήκες, αλλά με ελπίδα και όραμα. Αμέσως μετά, ο 

Dr. Αυγερινός συζήτησε με τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση τους προβληματισμούς 

τους, ενώ ευχαρίστησε θερμά τη γερμανική αντιπροσωπεία, και ιδιαίτερα τον κ. Theodor 

Herbert Brand, για τη συνολική παρουσία και συμμετοχή του. 

 

Η 10η Πανελλήνια Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των “Παιδικών 

εξοχών του Δήμου Αθηναίων” στη Νέα Μάκρη, οι οποίες παραχωρήθηκαν δωρεάν για τις 

ανάγκες διεξαγωγής της. 

Τους κ.κ. Theodor Herbert Brand, Armin Bender και Alexander Otto Roth συνόδευσαν στο 

ταξίδι τους στην Ελλάδα εννέα Εθελοντές του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι 

φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Νέας Μάκρης. Τέσσερις από αυτούς έλαβαν μέρος 

μάλιστα στον 37ο Κλασικό Μαραθώνιο των Αθηνών ως αθλητές, ενώ ακόμη τέσσερις 

συμμετείχαν στην Υγειονομική και Διασωστική κάλυψή του, μαζί με Έλληνες συναδέλφους 

τους. 

Το Τμήμα Εκπαίδευσης του Τομέα ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στη 10η 

Πανελλήνια Εκπαίδευση, και ιδιαίτερα τους κ.κ.  Theodor Herbert Brand, Armin Bender και 

Alexander Otto Roth, αλλά και την κ. Μερσίνα Καπογιαννάτου, για την πολύχρονη, συνεπή 

και ανιδιοτελή προσφορά τους. Υπόσχεται δε πως θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να 

υλοποιεί υψηλών απαιτήσεων εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου το Σώμα 

Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

να διατηρεί υψηλό το επίπεδο εκπαίδευσης και ικανοτήτων των Εθελοντών του, 

υπηρετώντας αποτελεσματικά την κοινωνία. 


