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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Συνεχίζεται η συμμετοχή των Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών του Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Κω στις έρευνες για τον μικρό Μπεν 

 
Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο του itv, που περιλαμβάνει συνέντευξη του Υπευθύνου Αποστολής  

των Σαμαρειτών Διασωστών Ε.Ε.Σ. Κω, πιέζοντας εδώ. 

Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Περιφερειακού Τμήματος Κω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
συμμετέχουν στις έρευνες που διενεργούνται αυτές τις ημέρες στο νησί της Κω για την εύρεση στοιχείων 
σχετικά με τον Μπεν Νίνταμ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από 25 χρόνια, στις 24 Ιουλίου 1991. 

Οι έρευνες διεξάγονται από πολυμελές κλιμάκιο Βρετανών αστυνομικών από το Νότιο Γιορκσάιρ, με τη 
συνδρομή ειδικών επιστημόνων (συνολικά 19 ατόμων) από τη Βρετανία και την Ελλάδα.   

H μητέρα του μικρού Μπεν Kerry Needham, με μήνυμά της που δημοσιεύτηκε στις 2 Οκτωβρίου 2016, 
έβδομη ημέρα των εργασιών εκσκαφής, απέδωσε εύσημα στις ομάδες των εθελοντών που συμμετέχουν 
στις έρευνες για το γιο της.  

"Θα είμαστε αιώνια ευγνώμονες γνωρίζοντας ότι άνθρωποι προσφέρουν τον προσωπικό τους χρόνο και 
επιζητούν απελπιστικά, όπως και εμείς, απαντήσεις για το τι συνέβη στον Μπεν. 

Έχουμε ενημερωθεί ότι εθελοντές έρχονται στην περιοχή είτε στις ημέρες της αδείας τους, είτε κατ 
'ευθείαν από την εργασία τους. Ειλικρινά δεν μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε επαρκώς για αυτή τους 
την αφοσίωση. 

Προς τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και του Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου [θα 
θέλαμε να δηλώσουμε ότι] οι προσπάθειές σας αυτές μας έχουν πραγματικά συγκινήσει. Το γεγονός ότι 
έχουμε την υποστήριξή σας σημαίνει πάρα πολλά για εμάς. 

[Οι εθελοντές] όχι μόνο υποστηρίζουν την αναζήτηση με εξειδικευμένες δεξιότητες και εξοπλισμό, αλλά 
εργάζονται αδιάκοπα όλη την ημέρα, προσφέροντας ανεκτίμητη βοήθεια στις εργασίες που εκτελούνται. 

Ειλικρινά δεν μπορούμε να το εκφράσουμε επαρκώς, αλλά για ακόμη μια φορά, ευχαριστούμε τις 
εθελοντικές ομάδες και τους πολίτες της Κω για τη συνεχή υποστήριξη και αφοσίωσή τους, για τη βοήθειά 
σας να βρούμε απαντήσεις για το τι συνέβη στον Μπεν". 

 

http://www.itv.com/news/calendar/2016-10-02/ben-needham-search-kerry-pays-tribute-to-volunteers-on-kos/

