
 

 

 

 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Μήνυμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη στις 18 Δεκεμβρίου, ημέρα που καθιερώθηκε 

με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των 

μεταναστών και των οικογενειών τους, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στρέφει το βλέμμα του 

και επικεντρώνει την προσοχή του στους ανθρώπους εκείνους που έδωσαν τον προσωπικό 

τους θαρραλέο αγώνα επιβίωσης, ώστε να ξεπεράσουν οικονομικές ή κοινωνικές αντιξοότητες 

πίσω στις χώρες καταγωγής τους, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και προοπτική.  

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περισσότεροι από 577.000 νόμιμοι μετανάστες, από 

περίπου 150 διαφορετικά κράτη προέλευσης, ζουν σήμερα στην Ελλάδα, άνθρωποι που 

κατόρθωσαν να διαφύγουν από τις συγκρούσεις και τη φτώχεια, βρίσκοντας καταφύγιο στη 

φιλόξενη ελληνική γη.  

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες όπου τείνουμε να παραβλέψουμε ότι πίσω από τη 

λέξη "μετανάστης" κρύβεται μία ή περισσότερες συγκλονιστικές ιστορίες επιβίωσης 

ανθρώπων.  

Η αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων και δυσκολιών που συνοδεύουν το 

μεταναστευτικό φαινόμενο προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου διαλόγου 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, φορέων και οργανισμών, ώστε να εξασφαλιστούν 

αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους αυτούς. 

Η απόκριση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο μεταναστευτικό ζήτημα παραμένει ευέλικτη 

και διαρκώς προσαρμοζόμενη στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, προκειμένου οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες του να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των μεταναστευτικών 

πληθυσμών που διαμένουν στη χώρα μας.  

Σήμερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επικεντρώνει την ανθρωπιστική του παρέμβαση στα 

Κέντρα προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων που λειτουργούν στη χώρα μας, 

παρέχοντας -χάρη στη διαρκή στήριξη που λαμβάνει από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού 

Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου- ένα διευρυμένο πεδίο υπηρεσιών: βασική ιατρική 

περίθαλψη, διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, πρώτες βοήθειες, 

ψυχοκοινωνική στήριξη, χώρους φιλικούς για τα παιδιά, αποκατάσταση οικογενειακών 

δεσμών, διάθεση προπληρωμένων καρτών, ανοικτή τηλεφωνική γραμμή, δράσεις για την 

προώθηση της υγιεινής, της κοινωνικής συμμετοχής και της υπευθυνότητας.  

Με την ανεκτίμητη βοήθεια και προσφορά των Εθελοντών του, οι οποίοι εκπαιδεύονται και 

κινητοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες που κάθε φορά εντοπίζονται και καταγράφονται, ο 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων εκείνων που βρήκαν το 

σθένος να μετακινηθούν σε άλλους τόπους, εγκαταλείποντας τη γενέτειρά τους, με την ελπίδα 

να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν στη νέα τους πατρίδα.  


