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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ομιλία Προέδρου Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης σε σεμινάριο για 
το προσφυγικό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κατά την επείγουσα 
περίοδο έξαρσης των προσφυγικών ροών στη χώρα μας παρουσίασε ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης κ. Επαμεινώνδας Μολυβάς, στο πλαίσιο 
σεμιναρίου πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας που οργάνωσε το Ελληνικό Στρατηγείο 
Ταχείας Αναπτύξεως της Συμμαχίας (NRDC-GR) με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και 
απόψεων για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ του Ελληνικού Στρατού και  των 
εμπλεκόμενων πολιτικών φορέων στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. 

Ο κ. Μολυβάς, αφού υπογράμμισε την εξαιρετική συνεργασία του Ε.Ε.Σ. με τον Ελληνικό 
Στρατό στις δομές φιλοξενίας, ανέπτυξε τις δραστηριότητες που διεκπεραίωσε ο Οργανισμός 
σε συνεργασία με την Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, 
καθώς και τους επιμέρους Eθνικούς Συλλόγους. Παράλληλα παρουσίασε λεπτομερή στοιχεία 
για τη βοήθεια  που δόθηκε στους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσω του προγράμματος 
« Έκτακτης Έκκλησης Στήριξης-Emergency Appeal».  Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, 
διανεμήθηκαν περισσότερα από 1.450.000 είδη ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα, 
εμφιαλωμένο νερό, είδη υγιεινής, βρεφικά είδη και υπνόσακοι), προσφέρθηκαν 
ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες σε 93.000 ανθρώπους, 52.000 δέχθηκαν ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, έγιναν 4.250 εμβολιασμοί, ενώ 18.000 βοηθήθηκαν στην επικοινωνία με τις 
οικογένειές τους στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Restoring Family Links (RFL). 



Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός, αφού διαχειρίστηκε το προσφυγικό στην οξεία φάση του μέσα στις δομές 
φιλοξενίας και τα camps, τώρα σχεδιάζει καινούρια προγράμματα προκειμένου να βρεθούν 
πιο μακροπρόθεσμες λύσεις στα προβλήματα των προσφύγων. Ο κ. Μολυβάς ευχαρίστησε 
επίσης τις χιλιάδες των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που αφιέρωσαν 
περισσότερες από 30.000 ώρες εθελοντικής εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας 
ανιδιοτελώς τη βοήθειά τους στα πεδία. 

Στη δράση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού αναφέρθηκε εκτενώς και  εκπρόσωπος της 
I.C.R.C. στην Ελλάδα.  

Στο σεμινάριο συμμετείχαν με ομιλίες τους ο κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και καθηγητής Διεθνών σχέσεων κ. Ηλίας Κουσκουβέλης, ο δήμαρχος Παιονίας κ. Χρήστος 
Γκουντενούδης, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, της Frontex, της 
KFOR, της UNCΗR, και εκπρόσωποι των Μ.Κ.Ο. 
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