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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Άσκηση εκκένωσης του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού σε συνεργασία με το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Αθήνας 

Άσκηση εκκένωσης κτηρίου, πραγματοποίησαν την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου το Πολυδύναμο 

Κέντρο Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το Σώμα Σαμαρειτών Αθήνας. Στόχος 

της άσκησης ήταν τόσο η ετοιμότητα των δύο ομάδων σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος, όσο 
και η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, μετά από ισχυρό σεισμό, προέκυψε ανάγκη εκκένωσης 
του κτηρίου του Πολυδύναμου Κέντρου, στην οδό Καποδιστρίου αλλά και εντοπισμού και 
μεταφοράς τραυματιών. Λόγω εγγύτητας, στο χώρο κλήθηκε κλιμάκιο Σαμαρειτών από το 
Τμήμα Αθήνας, το οποίο επιχείρησε για τον ασφαλή απεγκλωβισμό θυμάτων που 
εντοπίστηκαν.  

Οι συμμετέχουσες ομάδες προσωπικού του Πολυδύναμου Κέντρου, Εθελοντών Σαμαρειτών 
και Εθελοντών Κοινότητας του Πολυδύναμου Κέντρου, επιχείρησαν σε απόλυτη συνεργασία, 
πραγματοποιώντας μια εξαιρετικά επιτυχημένη άσκηση. Δράσεις ετοιμότητας σαν αυτή, είναι 
η απόδειξη ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μπορεί ενώνοντας τις δυνάμεις των ομάδων του 
να κατορθώσει πολλά, συνεπώς η συνεργασία αυτή είναι χαρακτηριστική της δύναμης που ο 
εθνικός μας σύλλογος διαθέτει. Μετά το πέρας της άσκησης ακολούθησε συζήτηση μεταξύ 
των συμμετεχόντων όπου από κοινού διαπιστώθηκε πως δράσεις συνεργασίας σαν αυτή, όχι 
μόνο μας παρέχουν σημαντική γνώση για την ασφάλεια όλων μας, αλλά και ενισχύουν τη 
σύμπνοια ομάδων του Ε.Ε.Σ., οι οποίες ούτως ή άλλως καλούνται να επιχειρήσουν μαζί σε 
απαιτητικά πεδία καταστροφής και κρίσης. 



Athens, 12th November 2019 

Press Release 
Evacuation drill of the Multifunctional Center of the Hellenic Red Cross and the 

Hellenic Red Cross Samaritans of Athens 

On Wednesday 30th November, the Multifunctional Center of the Hellenic Red Cross and the 

Samaritans Team of the Hellenic Red Cross (Athens Branch) co-organized a big evacuation drill. 

The aim of the drill was to strengthen the preparedness level of both teams in case of an 

emergency as well as to encourage the closer collaboration between the two groups of the 

Hellenic Red Cross. According to the scenario of the drill, the premises of the Multifunctional 

Center at the city center, had to be evacuated upon a strong earthquake that stoke. The 

Samaritans’ group was mobilized to rescue the victims that had been reported inside the 

building and also to provide any necessary first aid.  

The teams that took part in the drill namely the team of the Multifunctional Center staff of the 

HRC, the team of the Volunteers Samaritans of the HRC and the team of the HRC Community 

Volunteers of the Multifunctional Center, joint forces and managed to carry out a really 

successful drill. It is clear that such events simply prove that the Hellenic Red Cross can make it 

when its services join forces thus, the drill in question is typical of the power of our National 

Society. After the completion of the drill, the teams that were involved had the chance to 

discuss so among others it was unanimously concluded that drills like that one not only provide 

everyone involved with vital security knowledge but also strengthen the collaboration bonds 

within the services of the Hellenic Red Cross, which anyway operate together in demanding 

disaster settings.  


