
  

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Επίσκεψη του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Επιχειρησιακού Διευθυντή του 

Ερυθρού Σταυρού Δανίας στο νησί της Λέσβου για την αναβάθμιση του ρόλου του Περιφερειακού Τμήματος» 

 

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο 

Επιχειρησιακός Διευθυντής του Ερυθρού Σταυρού Δανίας κ. Andreas Walter Fabricius επισκέφθηκαν το νησί της 

Λέσβου, μια περιοχή της Ελλάδας που δίχως αμφιβολία έχει σηκώσει το μεγάλο βάρος της διαχείρισης της 

προσφυγικής κρίσης, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας των δύο Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης και προσφοράς. Βασική επιδίωξη της συνεργασίας θα είναι 

ειδικότερα η δημιουργία επίλεκτου Σώματος Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. στο νησί, που 

θα κινητοποιείται σε καταστάσεις αιφνίδιων γεγονότων, κρίσεων, καταστροφών ή μαζικών αφίξεων 

μετακινούμενων πληθυσμών. 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας στο ξενοδοχείο Blue Sea, παρουσία της 

Επικεφαλής της Επιχείρησης Επείγουσας Έκκλησης κας Ζέφης Θανάσουλα, του Υπευθύνου Εκπαίδευσης του Τομέα 

Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ. κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή, καθώς και της Συντονίστριας Διοίκησης & Οργάνωσης του Τομέα για τα 

Περιφερειακά Τμήματα κας Μαρίνας Σταμάτη, συμμετείχαν εκπρόσωποι κρατικών φορέων και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων. Αντικείμενο της διεξοδικής συζήτησης που ακολούθησε ήταν ο σχεδιασμός σειράς παρεμβάσεων 

για την αναβάθμιση του ρόλου και της ικανότητας απόκρισης του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μυτιλήνης. 

Νέες δράσεις, εκπαιδεύσεις και προγράμματα, που θα στοχεύσουν στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και 

στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αναμένεται να προστεθούν στο ήδη σημαντικό 

ανθρωπιστικό έργο που έχει αναπτύξει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο νησί της Λέσβου, διαμέσου του 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μυτιλήνης αλλά και οργανωμένων αποστολών. 

Από την άλλη πλευρά, η συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τον Ερυθρό Σταυρό της Δανίας θα 

καλύψει και τους τομείς της ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης προσφύγων και 

μεταναστών, κυρίως νεαρής ηλικίας. Οι δράσεις αυτές θα υποστηριχθούν σε επίπεδο χρηματοδότησης και 

τεχνικής υποστήριξης από το Δανέζικο Ε.Σ., ο οποίος και θα αναλάβει πλήρως την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

και δαπανών μισθοδοσίας. Οι συγκεκριμένες δράσεις θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς εκείνες που ήδη 

υλοποιούνται εντός του πλαισίου της Επιχείρησης Επείγουσας Έκκλησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού 

Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, που υλοποιείται στη χώρα μας από το περασμένο έτος. 

Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους όλοι οι υπεύθυνοι τοπικοί φορείς του νησιού. Ιδιαίτερα σημαντική 

κρίνεται η παρουσία τόσο του Δημάρχου της Λέσβου κ. Σπύρου Γαληνού όσο και της Αντιπεριφερειάρχη 

Κοινωνικής Πολιτικής κας Καλλιόπης Γόμου-Πρωτογεράκη. 


