
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα:  Συμμετοχή του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 

Πατρών σε άσκηση με την 6η Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώματος 

 

Δείτε σχετικό δημοσίευμα, εδώ και βίντεο, εδώ   

Σε άσκηση Έρευνας και Διάσωσης, για την αντιμετώπιση ορειβατικών συμβάντων σε 

συνδυασμό με τροχαίο ατύχημα, συμμετείχε το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών Περιφερειακού Τμήματος Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Η άσκηση που είχε την κωδική ονομασία "Ηρακλής Ο.Ο.Ε.Δ. - Κ.Ο.Ε.Δ.", διοργανώθηκε από 

την 6η Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία εδρεύει στην Πάτρα, και διεξήχθη την 

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018. Το πεδίο διεξαγωγής της ήταν η κοίτη του ποταμού Γλαύκου και 

η γέφυρά του που βρίσκεται στο ύψος του Πετρωτού. 

Σύμφωνα με το σενάριο, κατά τη διάρκεια ισχυρής βροχόπτωσης, ιδιωτικής χρήσης επιβατικό 

αυτοκίνητο, που κινούταν στη γέφυρα, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε στο ποτάμι. 

Άμεσα ειδοποιήθηκε η 6η Ε.Μ.Α.Κ., η οποία έσπευσε στο σημείο του συμβάντος, ενώ 

παράλληλα ζητήθηκε από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 

Πατρών να συνδράμει την επιχείρηση.  

Η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., αμέσως μετά την άφιξή της, 

καταρριχήθηκε στην κοίτη του ποταμού και προσέγγισε το όχημα. Εντός αυτού βρέθηκαν δύο 

τραυματίες, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν επειγόντως, καθώς η ζωής τους κινδύνευε άμεσα εξ' 

αιτίας του νερού που έρρεε, το ύψος του οποίου αυξανόταν λόγω της βροχής. Ο ένας εξ' 

αυτών, φέροντας επιπόλαια τραύματα ανελκύστηκε στο κατάστρωμα της γέφυρας, με την 
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εγκατάσταση που είχε δημιουργηθεί, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε από τους Διασώστες της 

Ε.Μ.Α.Κ σε άλλο, ασφαλέστερο σημείο της κοίτης. Επί τόπου κατέφθασε ειδικό διασωστικό 

όχημα της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., το οποίο διέθετε “σανίδα ακινητοποίησης” και έφερε φορείο τύπου 

"basket", ενώ επιπλέον μετέφερε ακόμη έναν διασώστη της ανωτέρω μονάδας του 

Πυροσβεστικού Σώματος και δύο Εθελοντές του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών 

και Ναυαγοσωστών Πατρών.  

Η μικτή ομάδα Πυροσβεστών και Σαμαρειτών προσέφερε άμεσα τις Πρώτες Βοήθειες και 

προέβη σε πλήρη ακινητοποίηση του τραυματία. Ακολούθως ο ακινητοποιημένος τραυματίας 

μεταφέρθηκε εντός του φορείου τύπου "basket" και επί του ειδικού διασωστικού οχήματος 

σε σημείο όπου τον παρέλαβε τετραμελής ομάδα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών, οι 

οποίοι τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο που ανέμενε στο δρόμο.  

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δύο διασωθέντων, εντός του αυτοκινήτου υπήρχε και τρίτος 

επιβάτης, ο οποίος κατά την πτώση εκσφενδονίστηκε και αγνοείτο. Σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, οι δύο διασωστικοί σκύλοι της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 6ης 

Ε.Μ.Α.Κ. που ερευνούσαν την περιοχή, τον εντόπισαν. Η μικτή ομάδα Πυροσβεστών και 

Σαμαρειτών ανέλαβε εκ νέου δράση, προσφέροντας τις Πρώτες Βοήθειες και στον τρίτο 

επιβάτη και ακινητοποιώντας τον σε "σανίδα ακινητοποίησης". Τη μεταφορά και του τρίτου 

τραυματία ανέλαβε το ειδικό διασωστικό όχημα και η τετραμελής ομάδα των Σαμαρειτών, 

που βρισκόταν σε διαρκή ετοιμότητα. 

Η άσκηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, όπως επισημάνθηκε από το σύνολο των 

παρατηρητών, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε το 

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δυνατοτήτων τόσο των Διασωστών της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. όσο και 

εκείνων του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών, ενώ 

επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο της μεταξύ τους συνεργασίας! 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών διέθεσε για τις 

ανάγκες της άσκησης δύναμη έντεκα (11) Εθελοντών Σαμαρειτών - Διασωστών, ένα όχημα 

μεταφοράς προσωπικού, ένα ασθενοφόρο όχημα (με τριμελές πλήρωμα) και όλο τον 

απαραίτητο εξοπλισμό. 

Την άσκηση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Διοικητής Δυτικής Ελλάδας του Πυροσβεστικού 

Σώματος Αρχιπύραρχος κ. Ιωάννης Πετρούτσος, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 

Αχαΐας Πύραρχος κ. Νικόλαος Ρουμελιώτης, ο Διοικητής της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. Αντιπύραρχος κ. 

Ιωάννης Πανόπουλος, ο Άστυνομικός Διευθυντής κ. Βασίλειος Τσούρας, εκπρόσωπος της 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοσιογράφοι.  

Εκ μέρους του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών, την 

άσκηση παρακολούθησε ως παρατηρητής/αξιολογητής ο Διασώστης και Εκπαιδευτής 

Εκπαιδευτών κ. Βασίλειος Ανδριόπουλος. 

Η συμμετοχή του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών 

στην άσκηση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της πολυετούς και στενής συνεργασίας του 

με το Πυροσβεστικό Σώμα και ιδιαίτερα με την 6η Ε.Μ.Α.Κ. Για το κοντινό μέλλον 

σχεδιάζονται νέες δράσεις, που αφορούν την ανταλλαγή εκπαιδεύσεων και τεχνογνωσίας, με 

σκοπό την περαιτέρω αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των δύο φορέων, αλλά και 

την εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας. 
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