
 
Μοίρες, 20 Φεβρουαρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. 

Μοιρών στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στην περιοχή 
του Γεροποτάμου  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Με αίσθημα αλληλεγγύης και με αφοσίωση στις ανθρωπιστικές αρχές και την 
αλληλέγγυα προσφορά προς τον συνάνθρωπο, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών κλήθηκε 
τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Φεβρουαρίου να συνδράμει τις επιχειρήσεις 
έρευνας και διάσωσης των τεσσάρων αγνοουμένων στην περιοχή του Γεροποτάμου 
(στο ύψος του 1ου χλμ της Εθνικής Οδού Μοιρών Τυμπακίου), μετά από την κλήση 
που δέχθηκε από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού.  

Στις 5 το πρωί, η πρώτη ομάδα Εθελοντών Σαμαρειτών βρισκόταν στο σημείο 
προκειμένου να ενημερωθεί από τις Αρχές για τον σχεδιασμό της επιχείρησης. Οι 
πληροφορίες έκαναν λόγο για ένα αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες, το οποίο 
φερόταν να είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά σε «ιρλανδικού τύπου» 
πέρασμα.  

Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν 18 Εθελοντές Σαμαρείτες 
Διασώστες, οι οποίοι "σάρωναν" το ποτάμι από τη δεξιά και αριστερή πλευρά, σε 
μήκος 9,5 χλμ., στο πλευρό των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, και της 
Αστυνομίας. Παράλληλα δυνάμεις της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό, βάρκες και δύτες 
παρέμεναν σε ετοιμότητα. Δυστυχώς όμως οι έρευνες δεν είχαν κάποιο 
αποτέλεσμα. 

Η επιχείρηση συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, όταν 
οι Εθελοντές Σαμαρείτες του Τμήματος Μοιρών, συνεπικουρούμενοι από 
Σαμαρείτες Διασώστες του Τμήματος Ρεθύμνου, τέθηκαν υπό τις οδηγίες του 



επικεφαλής Πυροσβέστη της επιχείρησης. Οι εντολές ήταν ρητές: «Οφείλουμε όλοι 
μας να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό συνεχίζοντας την προσπάθεια. Πρέπει να 
βρούμε το αυτοκίνητο και τους ανθρώπους».  

Στις 12:00 περίπου το μεσημέρι οι έρευνες σταματούν. Επαληθεύονται οι χειρότεροι 
φόβοι όλων όταν μετά από πολύωρη προσπάθεια οι τέσσερις αγνοούμενοι 
εντοπίζονται και ανασύρονται νεκροί από το αυτοκίνητό τους. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι Εθελοντές Σαμαρείτες του Ε.Ε.Σ. συνέδραμαν στο 
δύσκολο έργο της ψυχολογικής υποστήριξης των συγγενών των θυμάτων, 
συνοδεύοντάς τους έως το νεκροτομείο του Ηρακλείου.  

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Μοιρών γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να είναι διασώστης και να 
επιχειρεί σε έρευνες αγνοουμένων, ιδιαίτερα καθώς οι ελπίδες λιγοστεύουν. 
Ωστόσο η προσπάθεια αυτή συνιστά για εμάς ένα χρέος προς τον συνάνθρωπο, που  
έχει ως ανταμοιβή ένα ευχαριστώ και ένα χαμόγελο.  

 

 

 


