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Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Εγκαίνια της Κινητής Μονάδας «Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών» 
από τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός εγκαινίασε, 
την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, τη δράση της Κινητής Μονάδας «Αποκατάστασης 
Οικογενειακών Δεσμών» Tracing Bus Van, συνολικής διάρκειας 3 εβδομάδων.  

Η πρωτοποριακή αυτή Μονάδα, η οποία αποτελεί πιλοτικό πρόγραμμα του 
Ολλανδικού Ερυθρού Σταυρού με τη VODAFONE Ολλανδίας, αποβλέπει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγεται η μετακίνηση πληθυσμών, 
ειδικότερα στον τομέα της Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών 
(Restoring Family Links). Επανδρωμένη με κλιμάκιο στελεχών της Διεύθυνσης 
Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η Κινητή Μονάδα  Tracing Bus Van  
θα επισκεφτεί επιλεγμένα σημεία και Κέντρα Φιλοξενίας Μεταναστών στην Ήπειρο, 
τη Μακεδονία (με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη) και τη Στερεά Ελλάδα, δίνοντας την 
ευκαιρία σε επωφελούμενους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές να 
αποκτήσουν πρόσβαση στην επικοινωνία (μέσω 3’ τηλεφωνημάτων) αλλά και να 
αναζητήσουν συγγενικά τους πρόσωπα.  

Η έναρξη των εργασιών της Κινητής Μονάδας «Αποκατάστασης Οικογενειακών 
Δεσμών» πραγματοποιήθηκε στον Σταθμό Λαρίσης, μπροστά από το κτίριο του 
Κέντρου Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, παρουσία ομάδας Σαμαρειτών 
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Διασωστών Ε.Ε.Σ. και εκπροσώπων της οργάνωσης Solidarity Now, με την οποία η 
Διεύθυνση Αναζητήσεων Ε.Ε.Σ. ήδη συνεργάζεται και σε άλλα προγράμματα (λ.χ. 
πρόγραμμα Blue Dot, το οποίο δίνει έμφαση στην κάλυψη αναγκών RFL ευάλωτων 
ομάδων και κυρίως παιδιών). 

Οι υπηρεσίες Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών (RFL) αποτελούν θεμελιώδη 
υπηρεσία του Ερυθρού Σταυρού, έχοντας ως κύρια μέριμνα την ανακούφιση του 
ψυχικού πόνου και της δοκιμασίας που συνεπάγεται για κάθε άνθρωπο η αδυναμία 
επικοινωνίας με τα αγαπημένα του πρόσωπα και η αγωνία για τη διακρίβωση της 
τύχης τους. Αυτό το γεγονός καθιστά αναγκαία τη συνεχή αναβάθμιση των 
συγκεκριμένων υπηρεσιών και την επικαιροποίηση των εργαλείων αναζήτησης, κάτι 
που αποτελεί και πάγια δέσμευση του Ερυθροσταυρικού Κινήματος.  Η Κινητή 
Μονάδα μπορεί να θεωρηθεί, άλλωστε, ως μία σύγχρονη εκδοχή των 
παραδοσιακών ραδιοφωνικών αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ. 
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