
 

 

 

 

 

 

Λάρισα, 21 Νοεμβρίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Διακλαδική Άσκηση SEVEN 
STARS 2018 – SEEBRIG HQ Tyrnavos SOUTH – EASTERN EUROPE BRIGADE με τη 

συμμετοχή εφτά Ευρωπαϊκών χωρών 

 

 

 

 

 

Η τελική φάση της άσκησης SEEBRIG/SEVEN STAR-18 έλαβε μέρος στον Τύρναβο Λάρισας και 

πραγματοποιήθηκε από 8 Νοεμβρίου 2018 έως 16 Νοεμβρίου 2018. Στη Διακλαδική Άσκηση, 

που είχε ως κύριο αντικείμενο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και την ενίσχυση 

της στρατιωτικής διαλειτουργικότητας στη διάρκεια ειρηνευτικών επιχειρήσεων, 

ανθρωπιστικής βοήθειας και σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών, συμμετείχαν 

εφτά Ευρωπαϊκές χώρες.  

Το Διακλαδικό Αρχηγείο της SEEBRIG απηύθυνε αίτημα 

συμμετοχής εκπροσώπου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 

κατόπιν και της επίσημης συνεργασίας βάση του μνημονίου 

συνεργασίας του Σεπτεμβρίου 2018, το οποίο 

συμπεριλαμβάνει πλέον τον Ε.Ε.Σ. ως κύριο αρωγό του 

SEEBRIG για τις περιπτώσεις καταστροφών και 

ανθρωπιστικής βοήθειας.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπροσωπήθηκε από τον κ. Βασίλη Χαντζόπουλο, Εκπαιδευτή 

– Εκπαιδευτών και Εκπρόσωπο της Σχολής Αυτοδυτών 

Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., τον Αρχηγό Σαμαρειτών, 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. Λάρισας κ. Α. 

Βασιλείου, την Υπαρχηγό κα. Π. Κουρέτσιου, καθώς  και 

από δώδεκα (12) Εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες και 

Ναυαγοσώστες του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Λάρισας, κερδίζοντας τον θαυμασμό για το υψηλό επίπεδο 

της εκπαίδευσής τους. Επίσης καθημερινά Εθελοντές 



Σαμαρείτες, Διασώστες και Ναυαγοσώστες του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Λάρισας 

κάλυπταν υγειονομικά το Ιατρείο του SEEBRIG σε συνεργασία με τον Ιατρό της μονάδος. 

Την πρώτη ημέρα της άσκησης έγινε  παρουσίαση στη χρήση των συμβόλων του Ε.Ε.Σ./Δ.Ε.Σ., 

στους κανόνες που πρέπει να τηρούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω του ανθρωπιστικού 

Δικαίου για την προστασία του αμάχου πληθυσμού, καθώς και στα σύμβολα έρευνας και 

διάσωσης που διαθέτει ο Ε.Ε.Σ. σε περιπτώσεις καταστροφών. 

Η παρουσία του Εκπροσώπου και των Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. στο WHITE CELL ήταν σημαντική διότι σε συνεργασία με τους 

υπόλοιπους  επιτελικούς διοικητές του SEEBRIG δόθηκαν λύσεις σε όλα τα σενάρια εμπλοκής 

που αφορούσαν τον Ε.Ε.Σ./Δ.Ε.Σ., κυρίως στο κομμάτι της Ανθρωπιστικής Βοήθειας.  

Την τελευταία ημέρα της τελικής άσκησης D-DAY, παρέστησαν ο Υφυπουργός Άμυνας της 

Τουρκίας Γιουνούς Εμρέ Καραοσμάνογλου με το επιτελείο του, ο Υπαρχηγός  ΓΕΕΘΑ 

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγος 

Δημόκριτος Ζερβάκης καθώς και η Διευθύντρια Γ.Υ.Σ.Ε. 1ης Στρατιάς Συνταγματάρχης 

Βασιλική Αλμαλιώτου. 

Στην εκδήλωση o ταξίαρχος διοικητής του SEEBRIG συνεχάρη τον Ε.Ε.Σ. για τη συνεργασία και 

απένειμε πιστοποιήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. Να σημειωθεί ότι ήταν και η 

τελευταία άσκηση για το SEEBRIG στην Ελλάδα διότι από το έτος 2020 το Αρχηγείο θα 

μεταφερθεί στα Σκόπια. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον Γενικό Ταξίαρχο  

Tudorică PETRACHE της South-Eastern Europe Brigade Larissa/GR και τους συνεργάτες του, 

τον Επιτελάρχη Συνταγματάρχη - Μ/Χ Δούλη Ανδρέα, καθώς και όλους τους επιτελικούς 

Αρχηγούς των επτά χωρών που έλαβαν μέρος στην άσκηση, για την συνεργασία και την 

εμπιστοσύνη τους. 

 

 

 


