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Ανθρώπινες ιστορίες… 

Διασώστης με έξι πόδια 

Επιχειρούν όποτε χρειαστεί, χωρίς δεύτερη σκέψη και κάτω από αντίξοες συνθήκες, για να 
σώσουν ανθρώπινες ζωές. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ομάδας Διάσωσης. Πρόκειται για τους 
τετράποδους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που μαζί  με τους Χειριστές, τους 
Φροντιστές και τους Εκπαιδευτές τους αποτελούν την Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης 
Κ9 του Ε.Ε.Σ. 

«Το 2008 ο πατέρας μου, μετά την εκπαίδευσή του από τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό και την 
επίσημη ίδρυση της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, έφερε στο σπίτι τα δύο κουτάβια που είχε αγοράσει από εκτροφείο στην Ιταλία. Η 
αδελφή μου μόλις είχε γεννηθεί. Ήταν σαν να είχαμε τρία μωρά στο σπίτι και η κατάσταση δεν 
ήταν εύκολη. Εγώ ήμουν δέκα ετών και ήδη είχα ενταχθεί στη Σχολή Εφήβων Σαμαρειτών του 
Ε.Ε.Σ. που υπήρχε τότε», θυμάται ο Τζαν Μεμέτ Αλί, Εθελοντής Σαμαρείτης Διασώστης - 
Εκπαιδευτής Κ9. 

Οι δύο νεαροί πεισματάρηδες Γερμανικοί Ποιμενικοί, η Wolf και ο Kurt, ξεκίνησαν τη Θετική 
Εκπαίδευσή τους με τον Ζεκί Μεμέτ Αλί, Σαμαρείτη - Διασώστη Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών Κ9, 
αρχικά στη βασική υπακοή και αργότερα στην Έρευνα και Διάσωση, ενώ ο νεαρός Τζαν 
εκπαιδευόταν παράλληλα από τον πατέρα του ως Χειριστής και Φροντιστής σκύλου της Ομάδας 
Κ9. 

Οι τέσσερίς τους ήταν αχώριστοι. Η εκπαίδευση ήταν καθημερινή για όλους και γινόταν κυρίως 
στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, που έφτιαξαν οι ίδιοι, στο Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στη Ξάνθη. «Αφιέρωνα όλο μου το χρόνο στον Ερυθρό Σταυρό και στα σκυλιά. 
Εκτός από το χρόνο της καθεαυτού εκπαίδευσης του σκύλου, που ουσιαστικά δεν σταματάει 



ποτέ, πρέπει να τον ταΐσεις, να τον πας βόλτα, να παίξεις μαζί του, να αφιερώσεις χρόνο μετά ή 
και πριν από κάθε επιχείρηση για ασκήσεις αντιστρές, να φροντίσεις τον καλλωπισμό του, να τον 
παρακολουθεί κτηνίατρος και ότι άλλο μπορεί να χρειαστεί ένας επιχειρησιακός σκύλος», λέει ο 
νεαρός Σαμαρείτης. 

Η Wolf μαζί με το Χειριστή της τον Τζαν, μεγάλωσαν μαζί. Εκπαιδεύτηκαν μαζί, ώστε στο 
επιχειρησιακό κομμάτι ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο. Έδωσαν εξετάσεις μαζί και 
πιστοποιήθηκαν μαζί από τον Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό.  Έγιναν «Κυνοφιλική Μονάδα Έρευνας 
και Διάσωσης». Οι δυο τους, για δώδεκα ολόκληρα χρόνια, ήταν ο «Διασώστης με τα έξι πόδια», 
όπως είναι και ο αφοσιωμένος Κurt με το Χειριστή του τον Ζεκί.  «Όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο 
και έβλεπα τη Wolf έτοιμη να επιχειρήσει, τότε ένιωθα πλήρης», θυμάται ο Εθελοντής 
Σαμαρείτης. 

Η Wolf, με ειδικότητα «Σκύλου Έρευνας Αγνοουμένου», ολοκλήρωσε τον κύκλο της ζωής της  
έχοντας εκπληρώσει το καθήκον της και έχοντας λάβει μέρος σε αμέτρητες επιχειρήσεις Έρευνας 
και Διάσωσης Αγνοουμένων, τόσο σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Ε.Μ.Α.Κ., τον 
Ελληνικό Στρατό, όσο και ως αυτόνομη ομάδα Κ9 σε αποστολές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Τώρα, τα βήματά της ακολουθεί ο Feldsher, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει Διασώστης.  
Μάλιστα, ο νεαρός Γερμανικός Ποιμενικός, πρόσφατα έλαβε μέρος και σε άσκηση, που 
περιλάμβανε χρήση ελικοπτέρου, με την επίδοσή του να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, ενώ ήδη 
έχει ξεκινήσει εκπαίδευση για την ειδικότητα «Σκύλος έρευνας σε ερείπια και τούνελ». 

«Με τη Θετική Εκπαίδευση μετατρέψαμε την αγάπη του σκύλου για το αγαπημένο του παιχνίδι, 
σε εργαλείο για να σώζουμε ανθρώπινες ζωές», λέει ο Κώστας Ιμανιμίδης, Αρχηγός Σαμαρειτών 
Ε.Ε.Σ. Κομοτηνής και Χειριστής του Feldsher. Ο ίδιος, αναμένει έως τα μέσα του 2020 να έχει 
ορισθεί η ημερομηνία των εξετάσεών τους, ώστε μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους να λάβουν 
την πιστοποίηση Επιχειρησιακής Ικανότητας Κυνοφιλικής Μονάδας Έρευνας και Διάσωσης. 

«Όταν πήρα το σκύλο δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο. Πρέπει να εντάξεις τον τετράποδο 
εθελοντή μέσα στη ζωή σου, και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλάζει όλη σου η ζωή. Ο 
σκύλος ουσιαστικά ανήκει στον Εθελοντή και τα έξοδα βαραίνουν τον ίδιο. Όπως και να έχει 
όμως αξίζει ο κόπος! Άλλωστε, Διασώστης με έξι πόδια σημαίνει σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης και 
μόνιμης αφοσίωσης ανάμεσα σ’ αυτά τα έξι πόδια»,  λέει ο Χειριστής του Feldsher. 
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