
 

 

Λάρισα, 27 Σεπτεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Σχεδιασμό της  

Άσκησης SEVEN STARS 2018 στον Τύρναβο                                                                                     
στο Διαβαλκανικό Αρχηγείο-SEEBRIG HQ 

 
Στην έδρα του Διαβαλκανικού Αρχηγείου SEEBRIG-HQ στον Τύρναβο Λάρισας 
πραγματοποιήθηκε το διάστημα 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2018, o προσχεδιασμός για την κύρια 
άσκηση που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο με κωδική ονομασία “SEVEN STARS-18             
(SS-18) και με κύριο αντικείμενο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και την 
ενίσχυση της στρατιωτικής διαλειτουργικότητας στη διάρκεια ειρηνευτικών επιχειρήσεων, 
ανθρωπιστικής βοήθειας και σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών.  

Το Διακλαδικό Αρχηγείο της SEEBRIG, κατόπιν σχετικού εγγράφου απεύθυνε αίτημα  προς 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με τον οποίο συνεργάζεται από το 2012,  και κατόπιν σχετικής 
εγκρίσεως  ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπροσωπήθηκε από τον κ. Βασίλη Χαντζόπουλο, 
Εκπαιδευτή - Εκπαιδευτών και Εκπρόσωπο της Σχολής Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ., 
ο οποίος παρουσίασε τη χρήση των συμβόλων του Ε.Ε.Σ./Δ.Ε.Σ. και τους κανόνες που πρέπει 
να τηρούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις με βάση το Ανθρωπιστικό Δίκαιο για την προστασία 
του αμάχου πληθυσμού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμπεριελήφθη στο μνημόνιο 
ενεργειών (ΜοU) του SEEBRIG-ΗQ. 

H τελική άσκηση θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 16 Οκτωβρίου 2018 στον Τύρναβο, 
στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου της SEEBRIG-HQ, όπου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καθ’ 



όλη τη διάρκεια αυτής θα παρακολουθεί όλα τα σενάρια εμπλοκής στην ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα (WHITE-CELL) και θα παρεμβαίνει στις περιπτώσεις όπου δεν θα 
τηρείται το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο ή τα πρωτόκολλα που αφορούν αιχμαλώτους 
πολεμικών συρράξεων, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και επιχειρήσεις αντιμετώπισης 
καταστροφών.  

Επίσης την τελευταία ημέρα και κατόπιν αιτήματος του Επιτελάρχη της SEEBRIG-HQ θα 
πραγματοποιηθεί επίδειξη Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης σε όλους τους 
συμμετέχοντες των ξένων χωρών που θα λάβουν μέρος στην άσκηση.    

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, καθώς και 
όλους τους επιτελικούς Αρχηγούς των επτά χωρών που έλαβαν μέρος στο σχεδιασμό της 
άσκησης. 
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