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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιχείρηση «Ρούβας» 
Εκπαιδευτικό διήμερο για τους Σαμαρείτες Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

 

 

Ένα διήμερο που τα είχε όλα, δράση, ένταση, περιπέτεια, αδρεναλίνη, εκπαίδευση 

σε πραγματικές συνθήκες, «εξάντληση», πολλές «απρόβλεπτες» καταστάσεις αλλά 

και πάρα πολλές όμορφες αναμνήσεις. Όλα τα παραπάνω ήταν το διήμερο από 

Σάββατο και Κυριακή 6 με 7 Οκτώβρη για το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 

Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Μοιρών. 

Εκπαίδευση 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών εκπαιδευτικών δράσεων ήταν πάντα 

και εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα για το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σε αυτό το 

πλαίσιο και με τη συμμετοχή 30 Εθελοντών Σαμαρειτών του Ε.Ε.Σ. Μοιρών και των 

Εκπαιδευτών τους πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο Δάσος του Ρούβα 

το εν λόγω εκπαιδευτικό διήμερο.  

 



Θέμα επανεκπαίδευσης 

Οι  Σαμαρείτες κλήθηκαν με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους να στήσουν τον 

δικό τους «καταυλισμό» και να προετοιμαστούν για όλα.  

Αμέσως μετά ξεκίνησε η εκπαίδευση που είχε θεωρητικό και πρακτικό κομμάτι. 

Έγινε αναφορά στην ασφάλεια σκηνής σε τροχαία ατυχήματα, και στον 

απεγκλωβισμό θύματος από αυτοκίνητο. Επίδειξη και μάθημα στην χρήση 

εξοπλισμού όπως το γιλέκο απεγκλωβισμού. Το θεωρητικό κομμάτι της 

εκπαίδευσης περιελάμβανε επίσης αναφορά στην ανάπτυξη ομάδας σε επιχείρηση 

ανεύρεσης αγνοουμένων και τεχνικές ανεύρεσης όπως και στα καθήκοντα του 

Αρχηγού Αποστολής.   

 

Οι δύο Ολλανδοί 

Αμέσως μετά από ένα μικρό διάλειμμα οι Σαμαρείτες έλαβαν ενημέρωση από τον 

ασύρματο, ο οποίος είχε στηθεί από το νωρίς για να εξασφαλίσει την επικοινωνία 

με το κτίριο του Σώματος του Ε.Ε.Σ. Μοιρών, ότι δύο Ολλανδοί τουρίστες είχαν 

«χαθεί» στην περιοχή που είχαν κατασκηνώσει οι Σαμαρείτες και έπρεπε άμεσα να 

οργανωθούν ομάδες για την ανεύρεσή τους. Ήταν ένας μικρός πρώτος έκτακτος 

«συναγερμός» για την ενεργοποίηση των Εθελοντών και για να γίνει πράξη όσα 

διδάχθηκαν προηγουμένως. Στη συνέχεια ακολούθησε αξιολόγηση και απολογισμός 

του περιστατικού, φαγητό και ξεκούραση για το βράδυ. 

Τροχαίο με θύματα σε ακραίες καιρικές συνθήκες 

Το ξημέρωμα ήχησε ξανά συναγερμός όπου βάση του σεναρίου που δόθηκε στους 

Εθελοντές Σαμαρείτες, η Πολιτική Προστασία ζήτησε τη συνδρομή τους και να είναι 

σε ετοιμότητα λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών. Σε λίγα λεπτά από τον ασύρματο 

ακούστηκε θύμα περιπατητής όπου τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο και ζητούσε 

βοήθεια. Παράλληλα υπήρχε λόγω χαμηλής ορατότητας και άλλο τροχαίο με μία 

οικογένεια.  



Σε λίγα λεπτά οργανώθηκαν ομάδες διάσωσης οι οποίες με σωστό συντονισμό και 

τον κατάλληλο εξοπλισμό, έσπευσαν στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών 

στα θύματα και την άμεση διακομιδή τους πάντα υπό το «άγρυπνο» βλέμμα των 

εκπαιδευτών τους.  

Με το πέρας της άσκησης ακολούθησε όπως πάντα συζήτηση μεταξύ των 

εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων και απολογισμός.  

Ο φυσιοδίφης και ο ορειβάτης 

Η εκπαίδευση της Κυριακής συνεχίστηκε όταν για τρίτη φορά σήμανε συναγερμός, 

αφού έλαβαν οι Σαμαρείτες ενημέρωση ότι ένας φυσιοδίφης μαζί με τον ορειβάτη 

που τον συνόδευε στο Δάσος του Ρούβα είχαν χαθεί στο δάσος και δεν είχαν δώσει 

κανένα σημείο ζωής από το προηγούμενο βράδυ.   

Στήθηκε άμεσα επιχείρηση με δύο ομάδες διάσωσης, εξοπλισμό, κέντρο 

επιχειρήσεων και ξεκίνησε η επιχείρηση ανεύρεσης αγνοουμένων όπου τα σχεδία 

των εκπαιδευτών του τμήματος, προέβλεπαν και ανατροπές στο σενάριο 

εκπαίδευσης, με εμφάνιση μεθυσμένου και επιθετικού περιπατητή που 

προσπάθησε ανεπιτυχώς να μπερδέψει και να αποπροσανατολίσει τις ομάδες 

διάσωσης.  

Εκεί οι Σαμαρείτες εκπαιδεύτηκαν στη σάρωση δύσβατης περιοχής σε πραγματικές 

συνθήκες, στην εύρεση και διαχείριση θυμάτων με διαφορετικές κακώσεις και την 

μεταφορά τους με ειδικό εξοπλισμό σε περιοχή με διαφορετική διαμόρφωση 

μορφολογίας εδάφους και φυσικά εμπόδια, τη συνεργασία μεταξύ ομάδων 

διάσωσης και του κέντρου επιχειρήσεων με ασύρματους.  

Μετά το πέρας της άσκησης, όπως πάντα, ακολούθησε απολογισμός. 

Η επιστροφή 

Μετά την απαραίτητη ξεκούραση, η εκπαίδευση έλαβε τέλος και οι Εθελοντές 

Σαμαρείτες Διασώστες και Ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

Τμήματος Μοιρών επέστρεψαν στη βάση τους, γεμάτοι νέες εμπειρίες, 

κουρασμένοι αλλά και πανευτυχείς καθώς το διήμερο στέφθηκε με επιτυχία.  
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