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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
«H IFRC τετραπλασιάζει το ποσό της Έκτακτης Έκκλησης Στήριξης για την κάλυψη 
επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών στην Ελλάδα» 
 
Γενεύη/ Βουδαπέστη, 23η Οκτωβρίου 2015 - Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού 
Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) κατέθεσε αναθεωρημένη επείγουσα 
έκκληση στήριξης, τετραπλασιάζοντας το ποσό των αναγκαίων κεφαλαίων για τη 
στήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δεδομένου ότι ο τελευταίος προσφέρει 
βοήθεια σε χιλιάδες ανθρώπους που διέρχονται από την Ελλάδα. 
 
Η αναθεωρημένη έκκληση προβλέπει τη συγκέντρωση 12,7 εκατομμυρίων 
ελβετικών φράγκων (11,6 εκατομμυρίων ευρώ), γεγονός που θα επιτρέψει στον 
Ερυθρό Σταυρό να βοηθήσει 200.000 ευάλωτους μετανάστες, στο διάστημα των 
επομένων επτά μηνών. Σχεδόν 502.000 μετανάστες έχουν αφιχθεί στην Ελλάδα το 
2015, περισσότεροι και από τον δεκαπλάσιο αριθμό των συνολικών αφίξεων για το 
2014 (41.038), ενώ ο μέσος αριθμός των καθημερινών αφίξεων άγγιξε πρόσφατα τις 
8.000. 
 
«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανταποκρίνεται στις ανθρωπιστικές ανάγκες των 
μεταναστών από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η έκτακτη αυτή ανάγκη στα 
νησιά - πύλες εισόδου των μεταναστευτικών κυμάτων (Κω, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κρήτη, 
Ρόδο), στο συνοριακό σταθμό της Ειδομένης, στα σημεία διέλευσης στην Αθήνα», 
δήλωσε η υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων του Ε.Ε.Σ. κα Αγγελική Φανάκη. 
«Προσαρμόζουμε συνεχώς την παρέμβασή μας στις εξελισσόμενες ανάγκες. Αυτή η 
αναθεωρημένη πρόταση θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τη 
βοήθειά μας με μεγαλύτερη ευελιξία και εντός πιο μακροπρόθεσμου πλαισίου». 
 
Εκτός από την αύξηση των αφίξεων και την παράταση του χρόνου διαμονής στην 
Ελλάδα, η χειμερινή περίοδος που πλησιάζει θα αυξήσει δραματικά την 
ευαλωτότητα αυτών των ανθρώπων. Η έκκληση στήριξης θα διευκολύνει τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να προσεγγίσει ευάλωτους μετανάστες, προσφέροντάς 
τους τροφή, νερό, πακέτα προσωπικής υγιεινής και άλλα βασικά αγαθά. Ο Ερυθρός 
Σταυρός θα διανείμει υψηλής μόνωσης θερμικές κουβέρτες, στρώματα, ρούχα, 
σακίδια, καθώς και ζεστά γεύματα και ροφήματα στα σημεία εισόδου και 
διέλευσης. Μέσω της Έκκλησης θα υποστηριχθεί, επίσης, η παροχή πρώτων 
βοηθειών και επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, δραστηριότητες έρευνας και 
διάσωσης στις ακτές, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και βοήθεια για την 
επανασύνδεση οικογενειών. 
 
Ο διευθυντής της IFRC για την περιοχή της Ευρώπης, Simon Missiri, δήλωσε: «Ο 
χειμώνας φέρνει μαζί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια όσων 
έχουν ήδη διανύσει χιλιάδες μίλια με περιορισμένη πρόσβαση σε τροφή, είδη 



πρώτης ανάγκης, στέγη και ιατρική περίθαλψη. Η αναθεωρημένη έκκληση 
εξασφαλίζει τη σωστή προετοιμασία για τις κρύες θερμοκρασίες και επιτρέπει τη 
μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή στήριξης, εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο, 
ιδιαίτερα εφόσον αλλάξουν οι μεταναστευτικές διαδρομές τους επόμενους μήνες. 
Σε όσους ανθρώπους επιχειρούν να διαφύγουν από τη βία, πρέπει να δοθεί 
προστασία. Είναι συλλογική μας ευθύνη να είμαστε έτοιμοι για να τους 
βοηθήσουμε». 
 
Οι Ευρωπαϊκοί Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, με την 
υποστήριξη περισσοτέρων των 25.000 εθελοντών, προσφέρουν βοήθεια σε 
εκατοντάδες χιλιάδες μετακινούμενους ανθρώπους. Η Διεθνής Ομοσπονδία έχει 
δρομολογήσει έξι παρόμοιες Εκκλήσεις για ισάριθμες χώρες, συνολικού ποσού άνω 
των 70 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, προκειμένου να υποστηρίξει 
ανθρωπιστικές παρεμβάσεις στην Τουρκία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Π.Γ.Δ.Μ., τη 
Σερβία και την Ουγγαρία. 
 
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δράση της IFRC στο μεταναστευτικό 
ζήτημα και για να προσθέσετε τη φωνή σας στην παγκόσμια έκκληση του Ερυθρού 
Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των 
ευάλωτων μεταναστών, επισκεφθείτε: www.ifrc.org/protecthumanity. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: 
 

Στην Ελλάδα: 

▪ Αγγελική Φανάκη, Διεθνείς Σχέσεις/ Γραφείο Επικοινωνίας, Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός 

E-mail: angelicafanaki@gmail.com; ir@redcross.gr; pr@redcross.gr ¦ Κινητό: 

+30 693 6695925 

Στη Βουδαπέστη: 

 Linda Low, communications manager, IFRC Europe 

Email: linda.low@ifrc.org ¦ Mobile: +36 709537704 

 Caroline Haga, regional emergency communications delegate, IFRC Europe 

Email: caroline.haga@ifrc.org  ¦ Mobile: +36 704306500  

 

Στη Γενεύη: 

 Benoit Carpentier, team leader public communications, IFRC 

E-mail: benoit.carpentier@ifrc.org ¦ Twitter: @BenoistC ¦ Mobile: +41 79 

213 2413 

▪ Reeni AminChua, public communications, IFRC 

E-mail: reeni.aminchua@ifrc.org ¦ Twitter: @reeniac ¦ Mob: +41 79 708 

6273 
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IFRC quadruples its Emergency Appeal to 

meet urgent humanitarian needs in Greece 

Published: 23 October 2015 

 
Geneva / Budapest, 23 October 2015 - The International Federation of Red Cross 

and Red Crescent Societies (IFRC) has launched a revisedEmergency Appeal, 

quadrupling the funds needed to support the Hellenic Red Cross as it assists thousands 

of people moving through Greece. 

The revised appeal for 12.7 million Swiss francs (11.6 million euro) will enable the 

Red Cross to assist 200,000 vulnerable migrants over the next seven months. More 

than 502,000 migrants have arrived in Greece in 2015, more than ten times the 

number of total arrivals in 2014 (41,038). Recently, the average number of daily 

arrivals has risen to up to 8,000. 

“The Hellenic Red Cross has been responding to the humanitarian needs of migrants 

since the onset of the emergency on the islands of arrival:Kos, Lesvos, Samos, Chios, 

Crete and Rhodes, at Idomeni by the northern border, as well as at transit points in 

Athens,” said Angelica Fanaki, who is responsible for international relations at the 

Hellenic Red Cross. “We are constantly adapting our response to evolving needs. This 

revised appeal will allow us to continue our flexible and long-term assistance to 

vulnerable migrants.” 

  

In addition to the increasing influx of arrivals and longer stays in Greece, the 

approaching winter season will dramatically increase people’s vulnerabilities. The 

appeal anticipates these challenges and will support the Hellenic Red Cross in 

reaching vulnerable migrants with food, water, hygiene kits, and other essential 

goods. The Red Cross will distribute high insulation thermal blankets, mats, clothes 

and backpacks, as well as provide hot meals and beverages at entry and transit points. 

The appeal will also support first aid, emergency medical care, search and rescue 

activities on the shores, and the provision of psychosocial support and help in 

reconnecting family members.  

Acting director of IFRC Europe region, Simon Missiri, said: ”The winter brings with 

it severe health and safety risks to those who have already travelled thousands of 

miles with limited access to food, basic necessities, shelter and health care. The 

revised appeal ensures proper preparations for the cold weather and allows for flexible 

support where it is most needed should the migratory route change during the coming 

months. People escaping violence must be offered protection. It is our collective 

responsibility to stand ready to help them.” 

European Red Cross and Red Crescent Societies – supported by more than 25,000 

volunteers – are delivering assistance to hundreds of thousands of people on the 

move. The IFRC has launched six country-specific Emergency Appeals totalling over 

70 million Swiss francs to support humanitarian responses in Turkey, Italy, Greece, 

Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia, and Hungary. 

  

http://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=96411


To learn more about the IFRC migration response, and to add your voice to the global 

Red Cross and Red Crescent call for the rights and dignity of vulnerable migrants to 

be respected, visit www.ifrc.org/protecthumanity. 

For further information, please contact: 

In Greece: 

 Angelica Fanaki, international relations/communication departments, Hellenic 
Red Cross 

E-mail: angelicafanaki@gmail.com ¦ Mobile: +30 693 6695925 +30 693 6695925  

  

 Charlotte Hyest, emergency communication delegate 

Mobile: +30 694 9851330 +30 694 9851330  

  

In Budapest: 

 Linda Low, communications manager, IFRC Europe 

Email: linda.low@ifrc.org ¦ Mobile: +36 709537704 +36 709537704  
 Caroline Haga, regional emergency communications delegate, IFRC Europe 

Email: caroline.haga@ifrc.org  ¦ Mobile: +36 704306500 +36 704306500 

  

In Geneva: 

 Benoit Carpentier, team leader public communications, IFRC 

Email: benoit.carpentier@ifrc.org ¦ Twitter: @BenoistC ¦ Mobile: +41 79 213 

2413 +41 79 213 2413 
 Reeni Aminchua, public communications, IFRC 

Email: reeni.aminchua@ifrc.org ¦ Twitter: @reeniac ¦ Mobile: +41 79 708 6273 +41 

79 708 6273 

  

(Source: http://ifrc.org/en/news-and-media/press-releases/europe/greece/ifrc-
quadruples-its-emergency-appeal-to-meet-urgent-humanitarian-needs-in-greece-/) 
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