
 

Πάτρα, 4 Δεκεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Πατρών: Συμμετοχή στις 

προσπάθειες αντιμετώπισης των καταστροφών από τις πλημμύρες στην περιοχή του Αγρινίου 

 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος 

Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής 3 Δεκεμβρίου 

2017, έως το βράδυ της ίδιας ημέρας, συμμετείχε στις προσπάθειες αντιμετώπισης των 

καταστροφών που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή του 

Αγρινίου. 

Στην κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (το βράδυ της προηγούμενης ημέρας) και μετά από εντολή του 

Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντωνίου Αυγερινού, συμμετείχαν 13 Εθελοντές 

Σαμαρείτες Διασώστες, οι οποίοι επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στο χωριό Ζευγαράκι 

Αγρινίου, που αντιμετώπιζε τα σοβαρότερα προβλήματα. 

Για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, οι οποίες υποστηρίζονταν από ένα όχημα μεταφοράς 

προσωπικού και ένα όχημα 4x4, μεταφέρθηκαν βενζινοκίνητες αντλίες νερού, στεγανές φόρμες 

εργασίας, πρωτοβοηθητικός και διασωστικός εξοπλισμός καθώς και ό,τι άλλο κρίθηκε απαραίτητο. 

Οι Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεννόηση με το 

Πυροσβεστικό Σώμα, ανέλαβαν την απάντληση υδάτων από υπόγειους και ισόγειους χώρους 

οικιών και επιχειρήσεων του χωριού, που είχαν πλημμυρίσει. Παράλληλα βοήθησαν στην 

απομάκρυνση τόνων λάσπης, που είχαν κατακλύσει τους ανωτέρω χώρους, ενώ προσέφεραν 

Πρώτες Βοήθειες όπου απαιτήθηκε. 

Στην περιοχή της καταστροφής βρέθηκαν από νωρίς ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας του 

Περιφερειακού Τμήματος Αγρινίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Κωνσταντίνος Μπόκας και 

κ. Ρένα Ντάσκαρη αντίστοιχα, οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον τόσο για τις ανάγκες των 

κατοίκων του χωριού, όσο και για τους Εθελοντές που επιχειρούσαν. Επιπλέον, μετέφεραν 

περίπου 600 φιάλες πόσιμου νερού, το οποίο διανεμήθηκε στους κατοίκους από τους Εθελοντές 

Σαμαρείτες. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυγοσωστών Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να συνδράμει την ελληνική κοινωνία και 

τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Επιπλέον ευχαριστεί θερμά το 

Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Αγρινίου, και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα, για την 

έμπρακτη υποστήριξη! 


