
 

Ιεράπετρα, 25 Ιανουαρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας στην 

υποδοχή - φιλοξενία  μεταναστών» 

  

 

Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 25 Νοεμβρίου 2016, το Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας ενημερώθηκε από το 

Λιμενικό Σώμα για την επιχείρηση διάσωσης ναυαγών αλλοδαπών ανοικτά της 

Ιεράπετρας. Άμεσα οργανώθηκαν δύο ομάδες, μία για την υποδοχή και παροχή Α' 

Βοηθειών και μία δεύτερη για την προετοιμασία του χώρου φιλοξενίας.  

Η άφιξη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 42 
άτομα, έφηβους και νέους άρρενες, πλην μιας εγκυμονούσας κυρίας.  

Αμέσως, με το λεωφορείο του Δήμου, μεταφέρθηκαν στον τόπο φιλοξενίας που 
επελέγη να είναι το κλειστό σχολικό γυμναστήριο, το οποίο διέθετε τις αναγκαίες 
υποδομές (λουτρά, τουαλέτες κλπ). Η δεύτερη ομάδα των Εθελοντών Σαμαρειτών 
φρόντισε να προετοιμάσει το χώρο με στρώματα κουβέρτες και μαξιλάρια ενώ 
εγκατέστησε όλα τα απαραίτητα για την περαιτέρω φροντίδα τους, όπως ιατρείο με 
φάρμακα και εξοπλισμό Α΄ Βοηθειών, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας 
χώρου (σημαντική βοήθεια από τον Δήμο Ιεράπετρας), κλπ. 

Η πρώτη ομάδα προέβη στον εντοπισμό νοσούντων με triage και ηλεκτρονική 
θερμομέτρηση, απομόνωσε τους ασθενείς από τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους 
και πραγματοποίησε τη διανομή του πρώτου γεύματος που προσέφερε η Ιερά 
Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας. Τα υπόλοιπα γεύματα ανέλαβε ο Δήμος 
Ιεράπετρας δια της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ενώ τη διανομή ο Ε.Ε.Σ., όπου εκτός από τους 



Εθελοντές Σαμαρείτες συμμετείχαν και Εθελόντριες Νοσηλευτικής. Οφείλουμε να 
τονίσουμε τη σημαντική προσφορά του τοπικού Σώματος Ελλήνων Προσκόπων που 
ανέλαβε με δικό του εξοπλισμό την προετοιμασία του πρωινού τσαγιού.  

Οι ασθενείς που έχρηζαν περαιτέρω ελέγχου καθώς και η έγκυος, μετά από 
υπόδειξή μας, οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο και επέστρεψαν με οδηγίες και 
φαρμακευτική αγωγή που υλοποίησαν οι Εθελοντές του Ε.Ε.Σ., με φάρμακα που 
διέθεσε το Κοινωνικό Φαρμακείο του Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας.   

Ταυτόχρονα απευθύνθηκε έκκληση προς την τοπική κοινωνία για τη συγκέντρωση 
ιματισμού, κατάλληλου για την ηλικία και το φύλο τους.  

Τέλος, κλιμάκιο αποτελούμενο από προσωπικό και εθελοντές της Διεύθυνσης 
Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ. παρείχε υπηρεσίες R.F.L. στο χώρο φιλοξενίας ενώ 
εγκατέστησε και χώρο με Wi-Fi, προκειμένου οι μετανάστες να έρθουν σε επαφή και 
επικοινωνία με τους οικείους τους στο εξωτερικό. 

Η αποχώρησή τους από την Ιεράπετρα έγινε την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016. 

 

   

    


