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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καστοριάς 

Το Περιφερειακό Τμήμα Καστοριάς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την ομάδα 

Σαμαρειτών-διασωστών, με τη συνδρομή του ασθενοφόρου του τμήματος, συμμετείχε 

ενεργά κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο στις εξής δράσεις: 

 

•Με τη συμμετοχή 700 αθλητών και αθλητριών από 30 Σωματεία από όλη τη χώρα 

πραγματοποιήθηκε στη πανέμορφη λίμνη της Καστοριάς από τις 14 έως τις 18 Ιουλίου το 

87ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τη σημαντική 

αυτή διοργάνωση κάλυψαν οι Σαμαρείτες-Διασώστες του τμήματος μας, το ασθενοφόρο 

του τμήματος με το πλήρωμα του και ιατρικό προσωπικό. Η συμβολή των Σαμαρειτών ήταν 

καταλυτική καθώς σε αρκετές περιπτώσεις αδιαθεσιών των αθλητών λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών που επικρατούσαν έδωσαν τις κατάλληλες συμβουλές και πρώτες βοήθειες 

στους διαγωνιζόμενους, δεχόμενοι μετά το πέρας της διοργάνωσης τα εύσημα όλων. 

 

•Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 23-25 Ιουλίου στη πόλη της Καστοριάς το Πανελλήνιο 

αναπτυξιακό τουρνουά ΒEACH VOLLEY με τη συμμετοχή πολλών αθλητών/τριών από όλη 

την Επικράτεια. Τη διοργάνωση κάλυψαν οι Σαμαρείτες-Διασώστες του τμήματος όπου 

παρείχαν πρώτες βοήθειες στους αθλητές 

 

•Σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς και το 15ο Σύνταγμα Πεζικού 

Καστοριάς συνεχίστηκαν με τη συμβολή του ασθενοφόρου του τμήματος μας και το 

πλήρωμα του, η αποναρκοθέτηση σε 3 περιοχές του Νομού (2 νάρκες σε αυλές σπιτιών και 

μία στο όρος Γράμμος)   



 

•Συγκινητική ήταν για άλλη μια φορά η συμβολή των πολιτών της περιοχής μας στο 

κάλεσμα του Π.Τ του Ε.Ε.Σ. Καστοριάς με σκοπό τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, 

τροφίμων, ρουχισμός, εμφιαλωμένα νερά χρηματικών ποσών, ξηράς τροφής για τα ζώα,  

και πολλά ακόμα είδη για την ανακούφιση των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας. Διάφοροι 

σύλλογοι της περιοχής (αθλητικοί, πολιτιστικοί, δικηγορικός, ιατρικός, υποτροφιών) 

σχολεία, φαρμακεία κ.α.  συνέλαβαν  στο να συγκεντρωθούν στα γραφεία του τμήματος τα 

δέματα και με την υποστήριξη του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. κ. Αυγερινού ο οποίος διακρίνεται 

για την ευαισθησία και τη μεγαλοψυχία του σε αυτά τα λεπτά ζητήματα ανθρωπιάς, 

μερίμνησε για την άμεση μεταφορά των προϊόντων. 

 

•Την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου όπου  επικρατούσαν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες  

και σε συνεργασία με τη Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

κλήθηκαν οι Σαμαρείτες-Διασώστες του Π.Τ. Καστοριάς να συμβάλουν στην Εθελοντική 

Πυρασφάλεια αρκετών δύσβατων σημείων του Νομού, επιτηρώντας τα δάση της περιοχής 

στην προσπάθεια να εντοπιστούν εστίες φωτιάς και να αποτραπεί η εξάπλωση τους. 

 

•Το διάστημα 21-22 Αυγούστου η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και 

Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Καστοριάς προσκάλεσε  μικρούς και μεγάλους να βιώσουν 

την ενέργεια και την ένταση του συναρπαστικού και δημοφιλούς παιχνιδιού SURVIVAL 

GAMES  στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας Καστοριάς με τη συνδρομή των Σαμαρειτών-

Διασωστών Καστοριάς να καλύπτουν τη διοργάνωση δίνοντας τις πρώτες βοήθειες στους 

μικρούς διαγωνιζόμενους. 

***  


