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ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΟΥ 
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ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ 
 

 
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα 
προκειμένου να επέμβει όσο υπάρχουν άνθρωποι σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. 152 Εθελοντές από τα άριστα εκπαιδευμένα και 
εξοπλισμένα τμήματα των Εθελοντών Διασωστών του Ε.Ε.Σ. για 
μια ακόμη φορά έδωσαν το παρών με αυτοθυσία και αίσθημα ευθύνης, 
συνδράμοντας στην προσπάθεια των δυνάμεων άμεσης δράσης και 
πολιτικής προστασίας για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας που 
επλήγησαν από τον χτεσινό ισχυρό σεισμό στην περιοχή της 
Ηλείας. 
 
Οι Εθελοντές του Ε.Ε.Σ., είναι η μεγαλύτερη εθελοντική δύναμη στην 
Ελλάδα, και έσπευσαν, όπως πάντα, από την πρώτη στιγμή. Ως εκ 
τούτου σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά τον καταστροφικό σεισμό 
των 6,5 R, τρεις διμοιρίες των 24 διασωστών έκαστη κινητοποιήθηκαν 
άμεσα, αναπτύχθηκαν και επιχείρησαν στα Νότια προάστια της Πάτρας, 
στην Κάτω Αχαΐα και τη Φώσταινα.  
 
Πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, οι ερυθροσταυρίτες 
Εθελοντές δραστηριοποιήθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά. Υπό τις 
εντολές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας και 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ανέλαβαν, μεταξύ 
άλλων, την καταγραφή των αναγκών, τη δημιουργία καταυλισμών, την 
οργάνωση και διανομή συσσιτίων, τη μεταφορά τραυματιών, τον 
απεγκλωβισμό σεισμόπληκτων και τις εκκενώσεις κτιρίων. 
 
Επιπλέον, 80 ακόμα διασώστες από την Καλαμάτα, τον Πύργο, το 
Ναύπλιο, την Αμαλιάδα, τον Πειραιά, τη Νέα Σμύρνη και την Πάτρα 
κινητοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του προέδρου του ΕΕΣ προκειμένου 
να προσφερθεί η μέγιστη δυνατή βοήθεια και υποστήριξη στους 
σεισμόπληκτους συνανθρώπους μας.  
 
Άξια μνείας είναι επίσης, η συνεισφορά Εθελοντών Διασωστών από το 
Ισραήλ, την Τουρκία, τη Συρία, την Αίγυπτο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, 

 



 

τη Σερβία και την Αλβανία οι οποίοι βρίσκονταν στην Πάτρα στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσής τους από τον ΕΕΣ στη διαχείριση διασυνοριακής 
αντιμετώπισης κινδύνων και κρίσεων. Αποδεικνύοντας έμπρακτα την 
δέσμευση των Εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού παγκοσμίως, οι 
Διασώστες αυτοί, προσέφεραν χωρίς δεύτερη σκέψη τη βοήθειά τους 
όπου και όποτε ήταν απαραίτητο. 
 
Οι Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με κίνητρο την αγάπη 
τους για τον συνάνθρωπο, είναι πάντα έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια, 
υποστήριξη και παρηγοριά. Σε κάθε περίπτωση έκτατης ανάγκης, και με 
την πολύτιμη συλλογική κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, 
επιχειρούν άκοπα και αποτελεσματικά. Γιατί, όσο υπάρχουν 
άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη, υπάρχουν άνθρωποι που 
προσφέρουν αρωγή. 
 
 
 

 


