Ρόδος, 21 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: "Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ρόδου - 1η Σχολή Διασωστών Υγρού Στοιχείου"
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Σχολή
Διασωστών
Υγρού
Στοιχείου,
που
πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο το χρονικό
διάστημα 10 - 18 Μαρτίου 2018. Ο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έθεσε ως στόχο
να φέρει στη χώρα μας άλλο ένα καινοτόμο
πρόγραμμα.
Ο Διασώστης Υγρού Στοιχείου είναι μία
ειδικότητα πιστοποιημένη από τη Διεθνή
Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία (I.L.S.) και
σκοπό
έχει
να
τροφοδοτεί
τον
εκπαιδευόμενο με όλες τις απαραίτητες
γνώσεις, ώστε να επιχειρεί στο υγρό στοιχείο
(λίμνη, ποτάμι, θάλασσα) σε περιπτώσεις
έρευνας και διάσωσης ή και σε
ναυαγοσωστικές υπηρεσίες συνδράμοντας
το Ναυαγοσώστη. Η Διεθνής Ομοσπονδία
Ερυθρού
Σταυρού,
εκτιμώντας
τη
συγκεκριμένη
ειδικότητα
ιδιαιτέρως
σημαντική για τους Εθελοντές του Ε.Ε.Σ.
ώστε να προσφέρουν ακόμα πιο σωτήριες
υπηρεσίες στους πρόσφυγες και μετανάστες
που καταφθάνουν στη χώρα μας, θεώρησε
αναγκαίο να επενδύσει ο Ε.Ε.Σ. στο
εκπαιδευτικό αυτό αντικείμενο, ενώ η ίδια
βοήθησε παρέχοντας εξοπλισμό.
Μετά το πιλοτικό πρόγραμμα που είχε
πραγματοποιηθεί το 2015 στην Κατερίνη,
στους στόχους που θέτει ο Ε.Ε.Σ. για το 2018
είναι να εξαπλωθεί το πρόγραμμα σε όλη τη
χώρα, με σκοπό αρχικά την ανάδειξη
ικανοποιητικού αριθμού Διασωστών Υγρού
Στοιχείου, σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα
Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών &
Ναυαγοσωστών και στη συνέχεια την
ανάδειξη
Εκπαιδευτών
αυτής
της

ειδικότητας. Με βάση αυτόν τον προγραμματισμό, η πρώτη Σχολή πραγματοποιήθηκε στη
Ρόδο με τη συμμετοχή επτά (7) Εθελοντών Σαμαρειτών. Την εκπαίδευση, κατόπιν
εγκρίσεως της εκτελούσας χρέη Τομεάρχη Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ.
κας Μαρίνας Σταμάτη, ανέλαβε ο Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ναυαγοσωστικής του Ε.Ε.Σ., κ.
Βασίλειος Χαντζόπουλος, πιστοποιημένος τόσο από το Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, όσο και
από την I.L.S., ο οποίος τυγχάνει Υπεύθυνος της Σχολής Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών του
Ε.Ε.Σ..
Η εκπαίδευση περιελάμβανε προαξιολόγηση, εκπαίδευση στα της διάσωσης στο υγρό
στοιχείο και παροχής Πρώτων Βοηθειών, καθώς και εκπαίδευση στο διασωστικό σκάφος
που διαθέτει το Τμήμα της Ρόδου από το καλοκαίρι του 2017, κατόπιν παραχώρησης με
απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ολοκλήρωση του επίπονου
προγράμματος, οι Εθελοντές έδωσαν τις προβλεπόμενες εξετάσεις τους. Όλο το πρόγραμμα
διεξήχθη στο Κέντρο του Σώματος, εντός του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στο
κολυμβητήριο του Ροδίων Άθλησις, που παραχωρήθηκε δωρεάν για τους σκοπούς του
προγράμματος αυτού. Η δε εκπαίδευση με το διασωστικό σκάφος διεξήχθη στη Νέα
Μαρίνα Ρόδου, όπου παρουσία της Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Ρόδου, κας Δέσποινας Δελαπόρτα,
παρουσιάστηκε στους Εθελοντές και στο κοινό της Ρόδου η Emily, το νέο
τηλεκατευθυνόμενο ναυαγοσωστικό ρομπότ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο υγρό στοιχείο, μιας
και έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς έως τεσσάρων ανθρώπων, τους οποίους
στη συνέχεια οδηγεί με ασφάλεια είτε στη στεριά είτε στο επιχειρησιακό διασωστικό
σκάφος του Ε.Ε.Σ., προκειμένου να τους παρασχεθούν οι Πρώτες Βοήθειες.
Όσον αφορά το υγρό στοιχείο, στον προγραμματισμό του Τμήματος Ρόδου για το 2018
περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση μίας ακόμα Σχολής Δ.Υ.Σ. στο τέλος του έτους και η
περαιτέρω μετεκπαίδευση των Εθελοντών του σε συνεργασία με τον Τομέα Σαμαρειτών,
Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., καθώς και η απόκτηση με την οικονομική
συνδρομή του Ε.Ε.Σ. τηλεκατευθυνόμενου ναυαγοσωστικού ρομπότ.
***

