
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Μοίρεσ, 12 Αυγοφςτου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

Κάκε άλλο παρά ςε καλοκαιρινι ραςτϊνθ βρίςκονται οι Εκελοντζσ του Π.Τ. Μοιρϊν του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 
Σταυροφ, όπωσ εκατοντάδεσ Εκελοντζσ του Ε.Ε.Σ. ςε όλθ τθ χϊρα.  

Δυςτυχϊσ, οι φωτιζσ ςυνεχίηουν να μαίνονται και να απειλοφν ανκρϊπινεσ ηωζσ και περιβάλλον και ςε αυτζσ 

τισ δφςκολεσ θμζρεσ θ ςυνδρομι των Εκελοντϊν κρίνεται όχι μόνο αναγκαία αλλά κακοριςτικισ ςθμαςίασ 
για τθν ανακοφφιςθ του ανκρϊπινου πόνου και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Η άμεςθ ανταπόκριςθ 
τουσ και το αποτζλεςμα των προςπακειϊν τουσ γίνεται εφκολα αντιλθπτό ςε όλα τα επίπεδα και ςε όλα τα 
μζτωπα, πριν κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά το πζρασ των καταςτροφϊν που αφινει πίςω τθσ θ πφρινθ 
λαίλαπα. 

Τισ τελευταίεσ θμζρεσ οι Εκελοντζσ του Τμιματοσ Μοιρϊν του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ εκτόσ από τθν 
παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν ςτουσ λουόμενουσ τθσ παραλίασ του Κόκκινου Πφργου Δ. Φαιςτοφ τα 
Σαββατοκφριακα, εκτόσ από τθν υπθρεςία πυραςφάλειασ ςτο πυροφυλάκιο τθσ Αλθκινισ όταν ο δείκτθσ 
επικινδυνότθτασ είναι άνω του 4 (πολφ υψθλοφ κινδφνου), το προθγοφμενο Σαββατοκφριακο υπιρχαν και 
άλλεσ υπθρεςίεσ που ςτόχο είχαν τθν αςφάλεια ανκρϊπων και περιβάλλοντοσ. Ζτςι ςτο πλαίςιο τθσ εορτισ 
τθσ Παναγίασ, το Σάββατο 7 Αυγοφςτου, οι Εκελοντζσ βρζκθκαν ςτο πλάι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτθν 

Ι.Μ..Παναγίασ Καλυβιανισ κατά τθν διάρκεια τθσ ολονυκτίασ, βοθκϊντασ ςτθν ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ και 
παρζχοντασ Α βοικειεσ ςτουσ εξαντλθμζνουσ πεηοπόρουσ που κατζφταναν. 

Τθν Κυριακι 8 Αυγοφςτου εκτόσ από τισ κακιερωμζνεσ υπθρεςίεσ τθσ πρωτοβοθκθτικισ κάλυψθσ τθσ 
παραλίασ και τθσ υπθρεςίασ πυραςφάλειασ οι Εκελοντζσ κλικθκαν από τθν Πολιτικι Προςταςία του Δ 
Φαιςτοφ να ςυνδράμουν ςτθν κατάςβεςθ επικίνδυνθσ φωτιάσ ςτον Άγιο Θωμά του Δ. Γόρτυνασ. Άμεςα και 
ζπειτα από τισ απαραίτθτεσ υπθρεςιακζσ εγκρίςεισ, ςυγκροτικθκε ομάδα Εκελοντϊν, οι οποίοι μάλιςτα ιταν 
εκπαιδευμζνοι ςτθν δαςοπυρόςβεςθ από τθν Πυροςβεςτικι Ακαδθμία και με τον απαραίτθτο πυροςβεςτικό 
εξοπλιςμό ςυνζδραμαν ζωσ αργά το απόγευμα ςτθν κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ τισ πολυπλθκείσ δυνάμεισ τθσ 
Πυροςβεςτικισ και των δεκάδων ντόπιων εκελοντϊν, επανδρϊνοντασ ζνα πυροςβεςτικό όχθμα του Δ. 
Φαιςτοφ. Η ςυνεργαςία όλων των δυνάμεων υπό του ςυντονιςμοφ του διοικθτι ςυμβάντοσ και τθν 
αυταπάρνθςθ όλων των επιχειροφντων κατάφεραν να κζςουν τθν φωτιά υπό ζλεγχο πριν προλάβει να 
απειλιςει τον γειτονικό οικιςμό του Αγίου Θωμά, περιορίηοντασ τισ ηθμιζσ ςε χωράφια, αμπζλια και μικρι 
δαςικι ζκταςθ που δυςτυχϊσ δεν γλφτωςαν τθσ καταςτροφισ. 
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