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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) και της
Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (Δ.Ε.Ε.Σ)

Ο Ε.Ε.Σ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη σύναψη νέου Μνημονίου Συνεργασίας με την
Δ.Ε.Ε.Σ, που ενισχύει περαιτέρω την θέση του στο Διεθνές Ερυθροσταυρικό Κίνημα.
Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), το οποίο έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, επισφράγισαν για
το τρέχον έτος, τη μακροχρόνια συνεργασία τους ο Ε.Ε.Σ και η Δ.Ε.Ε.Σ. Το Μνημόνιο που
συνυπέγραψαν εκ μέρους του Ε.Ε.Σ, κατόπιν εξουσιοδότησης του Κ.Δ.Σ, ο Πρόεδρος Dr. Αντώνιος
Αυγερινός και εκ μέρους της Δ.Ε.Ε.Σ, η Επικεφαλής της στη χώρα μας κ. Monica Zanarelli, ουσιαστικά
αποτέλεσε ένα ακόμα αποτέλεσμα, του συνόλου των ενεργειών του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, για την
τυπική και ουσιαστική επιστροφή του Οργανισμού στους Κόλπους του Διεθνούς Κινήματος Ε.Σ/Ε.Η. Η
σχέση των δύο Οργανισμών εξάλλου, παρέμενε ενεργή καθ΄ όλο το προηγούμενο διάστημα, χάρη στις
προσπάθειες του Προέδρου και των στελεχών του Ε.Ε.Σ, αλλά και με τη βοήθεια της Δ.Ε.Ε.Σ.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Ε.Σ και της Δ.Ε.Ε.Σ, θα έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από την
ενδυνάμωση της μεταξύ τους συνεργασίας, και την πολύπλευρη στήριξη των υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ, οι
οποίες απευθύνονται κυρίως σε πρόσφυγες και μετανάστες. Η αδυναμία επικοινωνίας, η απώλεια
των οικείων προσώπων, η ανάγκη για αναζήτηση και διευκρίνιση της τύχης αγνοουμένων, είναι από
τις τραγικότερες συνέπειες της σύγχρονης μετανάστευσης και προσφυγιάς. Με το δεδομένο αυτό,

πρωταρχικό στόχο του Μνημονίου αποτελεί η ενδυνάμωση των υπηρεσιών Αποκατάστασης
Οικογενειακών Δεσμών (Restoring Family Links – RFL) και η επέκταση των αντίστοιχων δράσεων της
αρμόδιας Διεύθυνσης Αναζητήσεων ανά την Ελλάδα, επιτρέποντας την με ίσους όρους συνεργασία
μας με το Διεθνές Δίκτυο RFL.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε.Σ και Δ.Ε.Ε.Σ, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα, στη
θεμελίωση της παρουσίας του Ε.Ε.Σ στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ανθρωπιστικής προσφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διεθνές πλαίσιο των υπηρεσιών Αποκατάστασης
Οικογενειακών Δεσμών (RFL) στο www.familylinks.icrc.org

