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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Τεράστιο ενδιαφέρον για τη διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε ο Τομέας 

Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ.   

 
Με αθρόα συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Απριλίου η διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "Η 
Αναζήτηση ως δικαίωμα" που διοργάνωσε ο ιστορικός Τομέας Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου Dr. Αντώνιου Αυγερινού.  

Στην εν λόγω ημερίδα που διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τη κήρυξη των εργασιών 
πραγματοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κος Κωνσταντίνος Τσιάρας, ενώ συνέβαλαν με τις εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Εισαγγελίας Ανηλίκων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν από κοινού πως η σύγχρονη σκληρή πραγματικότητα, η οποία περιλαμβάνει 
πολέμους, φυσικές καταστροφές, μεταναστεύσεις, επιδημίες, καθώς και την τρομερή πανδημία του 
κορωνοϊού, παραμένει απειλητική για τους ανθρώπους και τις οικογένειες τους, κάνοντας το έργο του 
Τομέα Αναζητήσεων του Ε.Ε.Σ. περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν από κοινού για 
την προάσπιση του δικαιώματος όλων στην αναζήτηση, στην επικοινωνία και στην επανασύνδεση με τους 
οικείους τους.  

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Πρόκειται για μία ημερίδα 
ιδιαιτέρου συμβολικού ιστορικού και επετειακού χαρακτήρα, καθώς είναι αφιερωμένη σε μία από τις 
σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρει διαχρονικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Αυτή η ημερίδα 
λειτουργεί σαν μία ελάχιστή απότιση φόρου τιμής, σεβασμού και μνήμης σε υπέρλαμπρους ανθρώπους που 
με απαράμιλλές αλτρουιστικές δράσεις και ενέργειές λάμπρυναν και καταύγασαν την ελληνοχριστιανική 
πορεία του έθνους. Ο Ε.Ε.Σ. θα συνεχίσει να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στις Αναζητήσεις, πάντα με 
διακριτικότητα, αλληλεγγύη και ευαισθησία, παρέχοντας τη μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία που 
διαθέτει.»   

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας ανέφερε: «Η πρόσκλησή σας με τιμά και με χαροποιεί 
ιδιαιτέρως. Το έργο του Ε.Ε.Σ. είναι πολυδιάστατο και διεθνώς αναγνωρισμένο. Σήμερα που η παγκόσμια 
πρόκληση της προσφυγικής κρίσης φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για αλληλεγγύη των δοκιμαζόμενων 
πληθυσμών, η Ελλάδα είναι διαρκώς παρούσα, με τη συνδρομή Οργανώσεων και Κινημάτων όπως ο 
Ερυθρός Σταυρός που έχει ενσωματώσει χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες εθελοντές στις δομές του. Θέλω να 
σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνολική προσφορά σας.»   


