
 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ολοκλήρωση ετήσιας συνάντησης ειδικής ομάδας εργασίας του 

Κινήματος Ε.Σ. / Ε.Η. σε θέματα αγνοουμένων και αποβιωσάντων μεταναστών 

και προσφύγων 

Μια διαφορετική συνάντηση έλαβε χώρα στην Αθήνα, το τριήμερο 30 Οκτωβρίου - 1 

Νοεμβρίου, καθώς η Διεύθυνση Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ. και το Γραφείο της Διεθνούς 

Επιτροπής Ε.Σ. στην Ελλάδα φιλοξένησαν από κοινού την ετήσια συνάντηση της ειδικής 

ομάδας εργασίας του Κινήματος Ε.Σ./Ε.Η., η οποία εστιάζει τις εργασίες της σε θέματα 

αγνοουμένων και αποβιωσάντων μεταναστών και προσφύγων.  

Στη φετινή διοργάνωση μετείχαν στελέχη του Αυστριακού, του Βρετανικού, του 

Γερμανικού, του Ελβετικού, του Ιταλικού, του Ολλανδικού και φυσικά του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού και της Δ.Ε.Ε.Σ. Αθήνας, καθώς και ειδικοί απεσταλμένοι από τα 

γραφεία και τις αποστολές της Δ.Ε.Ε.Σ. στη Γενεύη, στο Παρίσι και στο Βελιγράδι.  Οι 

δύο πρώτες ημέρες της συνάντησης ήταν αφιερωμένες σε ένα εξειδικευμένο σεμινάριο 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την ταυτοποίηση των νεκρών, από τον Δικαστικό 

Ανθρωπολόγο Jose Pablo BARAYBAR DO CARMO, περιφερειακού υπευθύνου για τις 

χώρες της Μεσογείου.    

Τη συνάντηση προλόγισαν ο κος Andrea Acerbis, Αναπληρωτής Επικεφαλής της 

Αποστολής της Δ.Ε.Ε.Σ. στην Ελλάδα και η κα Δέσποινα Περιμένη, Γενική Γραμματέας 

του Ε.Ε.Σ., οι οποίοι αναφέρθηκαν στις τραγικές συνέπειες που συνεπάγονται η 

σύγχρονη μετανάστευση και προσφυγιά, όσο και στην ιδιαίτερη περίπτωση της 

Ελλάδας, που καθώς αποτελεί μια από τις κύριες πύλες εισόδου στην Ευρώπη έρχεται 

συχνά αντιμέτωπη με την απώλεια της ζωής στα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της.  

Αμφότεροι υπογράμμισαν εξάλλου, πως η μεγάλη ερυθροσταυρική οικογένεια, έχοντας 

κύρια αποστολή την ανακούφιση του ανθρωπίνου πόνου και συμμεριζόμενη το 

δικαίωμα των συγγενών να γνωρίζουν τι απέγιναν οι δικοί τους άνθρωποι, αλλά και την 

αγωνία που μπορεί να σημαίνει για τον καθένα η εξαφάνιση ή και η απώλεια 

αγαπημένων του προσώπων, θέτει όλες τις δυνάμεις της στη διάθεση των οικογενειών 

και δεσμεύεται για την αναζήτηση απαντήσεων.  

Απόδειξη της δέσμευσης αυτής αποτελεί και η δημιουργία της εξειδικευμένης 

επιτροπής που προσβλέπει στην αναβάθμιση της τεχνογνωσίας και των συνεργασιών 

στον τομέα των αγνοουμένων και νεκρών μεταναστών και στη στήριξη των οικογενειών 

τους.  


