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Έκταση της κάλυψης από Μ.Μ.Ε. – Λέξεις κλειδιά 

Λέξεις κλειδιά 
 

2- 4 Νοεμβρίου 

 

Με βάση τις λέξεις 

κλειδιά: «Ερυθρός 

Σταυρός» και «As 

Sy», «Ελλάδα» και 

«Ερυθρός 

Σταυρός», «As Sy» 

και «Ελλάδα» 

 
• 1.331  αναφορές 

σε Μ.Μ.Ε. 

• Καλύπτουν ένα 

κοινό 1 δις 

ανθρώπων 

περίπου  

 

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/nepal-earthquake-emergency-measles-jabs-5635673
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/press-releases/asia-pacific/nepal/nepal-red-cross-stresses-urgent-need-to-deliver-aid-to-remote-communities-as-monsoon-season-approaches/
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/press-releases/asia-pacific/nepal/red-cross-calls-for-greater-urgency-in-relief-efforts-for-nepal-earthquake-survivors--/
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Κάλυψη από Μ.Μ.Ε. – Σημαντικότερα Μέσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2015/11/03/cruz-vermelha-recolhe-eur-116-milhoes-para-ajudar-migrantes-na-grecia.htm
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3301742/The-Latest-Serbia-Croatia-launch-migrant-trains.html
http://eldia.es/agencias/8386457-GRECIA-REFUGIADOS-Cruz-Roja-anuncia-programa-ayuda-refugiados-Grecia
http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/e-learning/business/as-morgue-fills-aid-group-pledges-more-money-for-refugees-in-greece/articleshow/49649658.cms
http://www.euronews.com/2015/11/03/migrants-more-money-and-paperwork-for-lesbos/
http://www.dw.com/en/un-says-mass-exodus-from-syria-is-driving-up-number-of-stateless-children/a-18824362
http://www.reuters.com/article/2015/11/03/us-europe-migrants-greece-idUSKCN0SS1CD20151103
http://gulfnews.com/news/europe/austria-drafts-law-to-deter-afghan-refugees-un-criticises-1.1612657
http://www.mailonsunday.co.uk/wires/reuters/article-3302031/As-morgue-fills-aid-group-pledges-money-refugees-Greece.html
http://m.news24.com/news24/World/News/Red-Cross-pledges-more-funds-in-Greece-for-migration-crisis-20151103
http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/04/c_134780661.htm
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Ενδεικτικά αποσπάσματα: 

 Ο Γενικός Γραμματέας της IFRC δήλωσε πως η τεράστιας κλίμακας εισροή προσφύγων στην Ευρώπη ασκεί 

μεγάλη πίεση στις Αρχές και αναγνώρισε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του 

την Τρίτη στην Ελλάδα, στη χώρα που φέρει το κύριο βάρος της αντιμετώπισης των νέων αφίξεων, ο Elhadj As 

Sy ανέφερε ότι οι αριθμοί αυτοί (ενν. των αφίξεων) δεν είχαν προβλεφθεί. Στοιχεία της IFRC δείχνουν πως 

600.000 άνθρωποι έχουν φθάσει στην Ελλάδα από την αρχή του χρόνου. «Αντιμετωπίζουμε πολύ μεγαλύτερες 

προκλήσεις απ΄ ό,τι αναμέναμε» δήλωσε ο κ. As Sy μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Μεταναστευτικής 

Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα. «Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι μας δεχόμαστε αυτή την πίεση». (AP) 

 Ο επικεφαλής της IFRC επισκέφθηκε την Αθήνα την Τρίτη και ανακοίνωσε ότι η Διεθνής Ομοσπονδία αυξάνει το 

ποσό που συγκεντρώνει για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ελλάδα στα 11,6 εκατ. ευρώ ($13 

εκατ.). Ο Elhadj As Sy δήλωσε ότι πάνω από 200.000 πρόσφυγες προσέγγισαν την Ελλάδα τον Οκτώβριο με 

σκοπό να φθάσουν σε χώρες της Ε.Ε. πριν την έλευση του χειμώνα. «Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή 

περισσότερα απ΄ όσα αναμέναμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεχόμαστε αυτή την πίεση» ανέφερε. Οι 

Εθνικοί Σύλλογοι του Ερυθρού Σταυρού στη Νορβηγία, την Ισπανία και τη Βρετανία έχουν ήδη διαθέσει το ένα 

τρίτο αυτού του ποσού. Η IFRC έχει θέσει ως στόχο να ολοκληρώσει τη συγκέντρωση των κεφαλαίων έως τα τέλη 

Απριλίου 2016. «Γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες και πώς να απαντήσουμε. Το ερώτημα είναι μόνο ποια θα 

είναι η έκταση της απάντησής μας», προσέθεσε ο Elhadj As Sy. (DW) (AFP) 

 Η IFRC υποσχέθηκε να εξασφαλίσει  12,7 εκατ. ελβετικά φράγκα ($ 12,8 εκατ.) για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα 

για τους επόμενους επτά μήνες, αφού ήδη προσέφερε 3 εκατ. τον Σεπτέμβριο. Στην Αθήνα, ο Γενικός Γραμματέας 

του IFRC Elhadj As Sy ζήτησε τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών για τους πρόσφυγες, προκειμένου να 

μετακινούνται νόμιμα, απηχώντας μια θέση που από καιρό διατυπώνει η Ελλάδα. «Αν οι μετακινήσεις γίνονται με 

νόμιμο τρόπο, αφαιρείται η δυνατότητα παράνομης δραστηριότητας των διακινητών. Και τότε οι άνθρωποι θα 

αισθάνονται πιο ασφαλείς και οι επιχειρήσεις θα είναι καλύτερα οργανωμένες», προσέθεσε. (Reuters) 

 Ο Γενικός Γραμματέας Elhadj As Sy ανακοίνωσε σήμερα στην Αθήνα την εφαρμογή ενός προγράμματος βοήθειας 

200.000 προσφύγων στην Ελλάδα, ύψους € 11.000.000. Ο εκπρόσωπος της IFRC ζήτησε τη δημιουργία 

ασφαλών διόδων για τους πρόσφυγες. «Αν μετακινούνται νόμιμα, δεν εξαρτώνται από τους διακινητές και είναι 

περισσότερο ασφαλείς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το καλύτερο για τους πρόσφυγες είναι να δοθούν «πολιτικές 

λύσεις σε πολιτικά προβλήματα.» (EFE) 
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http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3301742/The-Latest-Serbia-Croatia-launch-migrant-trains.html
http://www.dw.com/en/un-says-mass-exodus-from-syria-is-driving-up-number-of-stateless-children/a-18824362
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2015/11/03/cruz-vermelha-recolhe-eur-116-milhoes-para-ajudar-migrantes-na-grecia.htm
http://www.reuters.com/article/2015/11/03/us-europe-migrants-greece-idUSKCN0SS1CD20151103
http://www.elcorreo.com/agencias/201511/03/cruz-roja-anuncia-programa-524808.html
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 Ο Elhadj As Sy, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) πραγματοποίησε διήμερη 

επίσκεψη στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, την οποία κάλυψαν τα κυριότερα ελληνικά Μ.Μ.Ε. Το 

σχετικό Δελτίο Τύπου που εξεδόθη, αναπαρήχθη από ένα μεγάλο αριθμό μέσων. 

 

 Όπως ανέφερε το Πρακτορείο Ειδήσεων μεταφέροντας τις δηλώσεις του Elhadj As Sy σχετικά με την έκταση των προσφυγικών ροών, «αυτό που 

αντιμετωπίζουμε είναι κάτι μεγαλύτερο από ό, τι αναμέναμε». Αποσπάσματα των δηλώσεων του As Sy αναμεταδόθηκαν από ένα σημαντικό αριθμό 

μέσων ενημέρωσης. Από έναν αριθμό 1000 άρθρων που περιείχαν αναφορά στον Ερυθρό Σταυρό, 400 άρθρα είχαν ενσωματώσει αποσπάσματα 

του Πρακτορείου Ειδήσεων. 

 

 Η αναφορά του πρακτορείου Reuters στην Έκκληση της IFRC για την Ελλάδα και στο αίτημα του As Sy «να χαλαρώσουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί 

για τους πρόσφυγες, προκειμένου να μετακινούνται νόμιμα», αναμεταδόθηκε ευρέως, επίσης, από τα μέσα. Η δήλωση αυτή αύξησε την 

ευαισθητοποίηση για θέματα ασφάλειας των μεταναστών. 

 

 Ο Elhadj As Sy διατύπωσε μια προειδοποίηση και την ανησυχία του για τις ανθρωπιστικές ανάγκες και τις βασικές ανάγκες για την υγεία των 

μεταναστών που καταφθάνουν στην Ελλάδα. «Η επιδείνωση της υγείας τους καθώς ακολουθούν τις μεταναστευτικές διαδρομές μας ανησυχεί 

ιδιαίτερα». Ο As Sy εξήρε το έργο των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. «Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το 

προσωπικό που γνώρισα είναι εξαιρετικά αφοσιωμένοι στη φροντίδα των ανθρώπων αυτών με υψηλό αίσθημα καθήκοντος». Αυτό το μήνυμα 

επίσης συγκέντρωσε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. 

 

 

Έκταση της κάλυψης από Μ.Μ.Ε. – Σύντομη Ανάλυση 



 

FOR FURTHER INFORMATION, 

PLEASE CONTACT: 

 

IFRC COMMUNICATIONS DEPARTMENT 

Lea Salwan, Web and media monitoring officer 

TEL. : +41 022 730 4372 

EMAIL: lea.salwan@ifrc.org 
 
THIS PRESENTATION IS PUBLISHED BY 

INTERNATIONAL FEDERATION OF  

RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES 

P.O. BOX 372 

CH-1211 GENEVA 19 

SWITZERLAND 

 

TEL.: +41 22 730 42 22 

FAX.: +41 22 733 03 95 

mailto:lea.salwan@ifrc.org


 www.ifrc.org 

Saving lives, changing minds. 

Outreach report Outreach report 

Migration: humanitarian response in Europe 

IFRC Secretary General Visit to Greece 

Media monitoring report 

From 2 November to 4 November 
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KEY FIGURES 
 

2- 4 November 

 

Based on the key 

words: “Red Cross” 

and “As Sy”, 

“Greece” and “Red 

Cross”, “As Sy” 

and “Greece” 

 
• 1,331  media hits 

• Approximately 

one billion people 

reached 

 

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/nepal-earthquake-emergency-measles-jabs-5635673
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/press-releases/asia-pacific/nepal/nepal-red-cross-stresses-urgent-need-to-deliver-aid-to-remote-communities-as-monsoon-season-approaches/
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/press-releases/asia-pacific/nepal/red-cross-calls-for-greater-urgency-in-relief-efforts-for-nepal-earthquake-survivors--/
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http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2015/11/03/cruz-vermelha-recolhe-eur-116-milhoes-para-ajudar-migrantes-na-grecia.htm
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3301742/The-Latest-Serbia-Croatia-launch-migrant-trains.html
http://eldia.es/agencias/8386457-GRECIA-REFUGIADOS-Cruz-Roja-anuncia-programa-ayuda-refugiados-Grecia
http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/e-learning/business/as-morgue-fills-aid-group-pledges-more-money-for-refugees-in-greece/articleshow/49649658.cms
http://www.euronews.com/2015/11/03/migrants-more-money-and-paperwork-for-lesbos/
http://www.dw.com/en/un-says-mass-exodus-from-syria-is-driving-up-number-of-stateless-children/a-18824362
http://www.reuters.com/article/2015/11/03/us-europe-migrants-greece-idUSKCN0SS1CD20151103
http://gulfnews.com/news/europe/austria-drafts-law-to-deter-afghan-refugees-un-criticises-1.1612657
http://www.mailonsunday.co.uk/wires/reuters/article-3302031/As-morgue-fills-aid-group-pledges-money-refugees-Greece.html
http://m.news24.com/news24/World/News/Red-Cross-pledges-more-funds-in-Greece-for-migration-crisis-20151103
http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/04/c_134780661.htm
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Media outreach – Key messages  
 

Key messages Red Cross: 

 

 The secretary general of the IFRC says the sheer scale of the refugee influx to Europe has overwhelmed 

authorities, and acknowledged more must be done. During a visit on Tuesday to Greece, the country that has 

borne the brunt of new arrivals, Elhadj As Sy said the refugee numbers hadn't been predicted. IFRC figures 

Tuesday show 600,000 people reached Greece so far this year. "What we are facing is much more than what was 

expected," As Sy said after meeting Greek migration minister Yiannis Mouzalas. "And that's why everybody is 

overwhelmed." (AP) 

 

 The head of IFRC visited Athens on Tuesday, and announced that his organization was raising 11,6 million euro 

($13 million) to tackle the migrant crisis in Greece. Elhadj As Sy said over 200,000 refugees sailed to Greece in 

October aiming to reach the EU before winter sets in. "What we are facing now is much more than what was 

expected. That is why everybody is overwhelmed," he said. The Red Cross organizations in Norway, Spain and 

Britain have already donated one third of the sum, with the IFRC aiming to finish raising the funds by April 2016. 

"We know what is needed, and we know how to respond. The question is only the scale," Sy added. (DW) (AFP) 

 

 The IFRC promised to provide 12.7 million Swiss francs ($12.8 million) for the refugees in Greece over the next 

seven months, after giving 3 million in September. In Athens, IFRC Secretary General Elhadj As Sy called for a 

loosening of travel restrictions to allow the refugees to move legally, echoing a position long held by Greece. "If 

you do it legally, you take away the illegal business from the traffickers and then the smugglers. And then people 

would feel safer and it would be better organized," he said. (Reuters) 

 

 El secretario general, Elhadj As Sy, anunció hoy en Atenas la puesta en marcha de un programa de ayuda a 

200.000 refugiados en Grecia, valorado en 11 millones de euros. El representante de IFRC pidió la creación de 

corredores seguros para los refugiados. "Si se trasladan legalmente no dependen de los traficantes y tienen más 

seguridad", dijo y añadió que el mejor alivio para los refugiados es aportar "soluciones políticas a los problemas 

políticos". (EFE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3301742/The-Latest-Serbia-Croatia-launch-migrant-trains.html
http://www.dw.com/en/un-says-mass-exodus-from-syria-is-driving-up-number-of-stateless-children/a-18824362
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2015/11/03/cruz-vermelha-recolhe-eur-116-milhoes-para-ajudar-migrantes-na-grecia.htm
http://www.reuters.com/article/2015/11/03/us-europe-migrants-greece-idUSKCN0SS1CD20151103
http://www.elcorreo.com/agencias/201511/03/cruz-roja-anuncia-programa-524808.html
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Media outreach – Short Analysis 

 

 

 Elhadj As Sy, Secretary General of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) went on a two-day visit to Greece. 

On this occasion a press conference has been organised in Athens. The press conference has been attended by major domestic media. A press 

release about the secretary general visit has also been issued and picked by a considerable number of media outlets. 

 

 As Sy has been quoted by the Associated Press about the scale of the refugee influx. “What we are facing is much more than what was expected“. 

As Sy’s quote in the AP article has been relayed by a considerable number of media outlets. Out of the 1000 articles mentioning the Red Cross, the 

quote from the AP story has been used in 400 articles. 

 

 The Reuters story referring to the IFRC appeal to Greece as well as to the call made by As Sy “for a loosening of travel restrictions to allow the 

refugees to move legally” has also been shared widely by the media. He raised awareness about the migrants security issue. 

 

 As Sy issued a warning and a concern about the humanitarian needs and basic health needs of the arrived and arriving migrants. "Deteriorating 

health on the migratory route is a major concern”. As Sy also praised the work of the Red Cross volunteers at the Hellenic Red Cross. "The Red 

Cross volunteers and staff who I met are tremendously dedicated, and are treating people with empathy and care“. Those messages helped to 

enhance as well the media attention. 
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