
 

Πάτρα, 19 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ναυαγοσωστική, Πρωτοβοηθητική και Διασωστική κάλυψη του Πανευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας σκαφών Laser 4.7 Εφήβων/Νεανίδων-Παίδων/Κορασίδων 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 

Περιφερειακού Τμήματος Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανέλαβε τη 

Ναυαγοσωστική, Πρωτοβοηθητική και Διασωστική κάλυψη του Πανευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας σκαφών Laser 4.7 Εφήβων / Νεανίδων -Παίδων / 

Κορασίδων, το οποίο ταυτόχρονα ήταν και Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Το πρωτάθλημα διεξήχθη στον Πατραϊκό κόλπο, σε δύο στίβους, από την Κυριακή 

του Πάσχα 8 Απριλίου έως και το Σάββατο 14 Απριλίου. Στους αγώνες συμμετείχαν 

περίπου 350 αθλητές και αθλήτριες από 80 χώρες. Σημείο συγκέντρωσης ήταν η 

πλαζ των Πατρών και οι παρακείμενες δημοτικές εγκαταστάσεις. Στους χώρους 

αυτούς καθημερινά εργάζονταν υποστηρικτικά εκατοντάδες προπονητές, 

συνεργάτες και συνοδοί των αθλητών και των αθλητριών. 

 

Για τις ανάγκες της εν λόγω κάλυψης, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών 

και Ναυαγοσωστών Πατρών διέθετε καθημερινά 10 Ναυαγοσώστες και 15 

Σαμαρείτες, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και όλο τον απαραίτητο Ναυαγοσωστικό, 

Πρωτοβοηθητικό, Διασωστικό και άλλο εξοπλισμό. 

 



Κατά τη διάρκεια της κατά μέσο όρο 8ωρης καθημερινής κάλυψης των αγώνων, οι 

Εθελοντές Ναυαγοσώστες επιχειρούσαν από το Ναυαγοσωστικό σκάφος του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και από ένα δεύτερο που είχε διατεθεί από τη 

διοργάνωση, επιτηρώντας και τους δύο αγωνιστικούς στίβους.  

Επιπλέον, τρίτη ομάδα Εθελοντών Ναυαγοσωστών κάλυπτε Ναυαγοσωστικά και την 

ακτή της πλαζ, υποστηρίζοντας παράλληλα και τις ομάδες που επιχειρούσαν από τα 

σκάφη.  

Οι Εθελοντές Σαμαρείτες κάλυπταν Πρωτοβοηθητικά την ακτή, αλλά και όλους τους 

άλλους χώρους των δημοτικών εγκαταστάσεων, όπου εργάζονταν αθλητές, συνοδοί 

και το άλλο υποστηρικτικό προσωπικό. Επίσης, στελέχωναν το ιατρείο των 

εγκαταστάσεων, το οποίο ήταν πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο από το Σώμα 

Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών. 

 

Η άρτια κάλυψη του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών Πατρών είχε ως αποτέλεσμα την άμεση και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του συνόλου των περιστατικών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των 

αγώνων. 

 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών 

ευχαριστεί θερμά τους διοργανωτές και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα για την 

άψογη συνεργασία. 


