
 
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016   

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 

Διήμερες συναντήσεις εκπροσώπων του Διεθνούς και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα στο πλαίσιο 
της επικείμενης αναθεώρησης της Επιχείρησης Επείγουσας Έκκλησης 

 
Υψηλόβαθμα στελέχη του Ερυθρού Σταυρού από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Φιλανδία, Δανία, Νορβηγία, 
Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία, Λουξεμβούργο) και τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου 
βρίσκονται στη χώρα μας, από την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί με τους 
εκπροσώπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις εργασίες αναθεώρησης της Επιχείρησης Επείγουσας Έκκλησης 
(Emergency Appeal Operation), που υλοποιείται στη χώρα μας την τρέχουσα περίοδο της μεταναστευτικής κρίσης, 
με τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας & Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου και κυβερνήσεων ξένων χωρών. 

Στο πλαίσιο των διήμερων εργασιών των εκπροσώπων του Διεθνούς και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο 
Ξενοδοχείο St George Lycabettus θα υπάρξουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν 
αντίστοιχες ομάδες εργασίες, ώστε τα χρήσιμα συμπεράσματα που θα εξαχθούν να ενσωματωθούν άμεσα στην 
αναθεωρημένη Επιχείρηση Επείγουσας Έκκλησης. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr Αντώνιος Αυγερινός άνοιξε τις εργασίες της διεθνούς αυτής 
συνάντησης, καλωσορίζοντας τα μέλη της αποστολής και εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του τόσο για την 
παρουσία τους όσο και για την πολυεπίπεδη στήριξη που προσφέρουν στον Ε.Ε.Σ., την κρίσιμη αυτή περίοδο για τη 
χώρα μας. Ο κ. Αυγερινός αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που έχει έως σήμερα παραχθεί, χάρη στη στενή 
συνεργασία του Ελληνικού και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, σε μια σειρά από τομείς ανθρωπιστικής 
παρέμβασης (βασική ιατρική περίθαλψη, διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, πρώτες βοήθειες, 
ψυχοκοινωνική στήριξη, αποκατάσταση οικογενειακών δεσμών, προαγωγή της υγιεινής, κ.α.), επισημαίνοντας 
παράλληλα την αναγκαιότητα το έργο αυτό να επεκταθεί και στα αστικά κέντρα, για την ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη 
των αναγκών των μετακινούμενων μεταναστευτικών πληθυσμών. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. απέδωσε επίσης μεγάλη σημασία στο να ληφθούν υπόψη στη αναθεωρημένη Επιχείρηση 
παράμετροι που σχετίζονται με την οικοδόμηση συνεκτικών δεσμών μεταξύ των μεταναστών και του γηγενούς 
πληθυσμού, τη βιωσιμότητα των υφισταμένων υπηρεσιών και προγραμμάτων του Ε.Ε.Σ., την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της μεγάλης δεξαμενής των εθελοντών του, την περαιτέρω ανάπτυξη των Περιφερειακών του Τμημάτων 
και την ισχυροποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Οργανισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων. 


