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Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Οι Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες & Ναυαγοσώστες Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης στη 

γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης για την απομάκρυνση της βόμβας στο Κορδελιό 
 

 
 
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
συμμετείχε στα μέτρα που ελήφθησαν για την απομάκρυνση του πληθυσμού, στο πλαίσιο 
της επιχείρησης εξουδετέρωσης της βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε 
στην περιοχή του Κορδελιού.  

Η διαδικασία της εκκένωσης ήταν τρίωρη και διήρκησε από τις 7.00 έως τις 10.00 το πρωί 
της Κυριακής της 12ης Φεβρουαρίου, ενώ ακολούθησαν οι διαδικασίες αδρανοποίησης και 
μεταφοράς προς εξουδετέρωση των πυρομαχικών από εξειδικευμένες μονάδες του 
Ελληνικού Στρατού.  

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 
ανέλαβε ως Τομέα Ευθύνης περιοχή του Κορδελιού που περιελάμβανε το σημείο όπου 
είχαν εντοπιστεί τα πυρομαχικά.  

Η συμβολή των Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών ήταν καθοριστική, τις τρεις αυτές ώρες, 
με πεζές σχεδιασμένες διελεύσεις εντός του Τομέα Ευθύνης, ενημερώνοντας τους πολίτες 
για τα σημεία επιβίβασής τους σε λεωφορεία του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, καθώς και 
για τους χώρους όπου μπορούσαν να παραμείνουν ασφαλείς έως τη λήξη της επιχείρησης. 

Επίσης, οι Σαμαρείτες Διασώστες του Ε.Ε.Σ. ανέλαβαν τη μεταφορά και συνοδεία Α.Μ.Ε.Α. 
προς συγκεκριμένο ξενοδοχείο το οποίο είχε οριστεί από την Περιφέρεια και τον Δήμο. 
Παρουσία Σαμαρειτών υπήρχε, επιπροσθέτως, από το πρωί της Κυριακής, στο Δημαρχείο 
Κορδελιού-Ευόσμου, όπου βρισκόταν το Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ υπήρχε άμεση 
επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμαρχο κ. Σούλα. 

Άλλες τρεις ομάδες Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης βρίσκονταν σε 
τρία διαφορετικά σχολεία, τα οποία λειτουργούσαν ως χώροι υποδοχής για τους πολίτες. 
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Παράλληλα Εθελοντές Σαμαρείτες παρέμεναν στο κτήριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
όπου μεταφέρθηκαν πρόσφυγες από το Κέντρο Μετεγκατάστασης Προσφύγων στο Νέο 
Κορδελιό, το οποίο είχε εκκενωθεί επίσης προληπτικά.  

Συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 23 Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες & 
Ναυαγοσώστες. Η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά και δεν αντιμετωπίστηκε κανένα 
απολύτως πρόβλημα.  

Οι Εθελοντές Σαμαρείτες δέχτηκαν τις θερμές ευχαριστίες  του Δημάρχου, των 
αντιδημάρχων και των εκπροσώπων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την άψογη 
συνεργασία και συμμετοχή τους στην επιχείρηση. 

 

 
 


