
 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην έδρα του 

Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου 

 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Νικόλαος Β. Οικονομόπουλος 

πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης και 

Κεντρικής Ασίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς 

Ημισελήνου (IFRC’s Regional Director for Europe and Central Asia) κ. Simon Missiri, στην 

έδρα του Οργάνου στη Βουδαπέστη, μετά από επίσημη πρόσκληση.  

Στη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, συμμετείχαν επίσης 

εκ μέρους της IFRC ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου κ. Elkhan Rahimov, καθώς και 

ο Επικεφαλής του Γραφείου της IFRC στην Ελλάδα κ. Ruben Cano. 

H συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό και εποικοδομητικό κλίμα επιβεβαιώνοντας τη 

στενή συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με ένα Όργανο της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας, το οποίο υποβοηθά και συντονίζει τη δράση ενός μεγάλου αριθμού Εθνικών 

Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. 



Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. στις συνομιλίες του είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει σειρά 

επιχειρησιακών και διοικητικών θεμάτων που έχουν δρομολογηθεί και τα οποία σχετίζονται 

αφενός με το εννεάμηνο Πρόγραμμα Διεθνούς Έκκλησης για την ενίσχυση των 

πυρόπληκτων της Αττικής, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, αφετέρου με την 

επικαιροποίηση του Καταστατικού του Εθνικού Συλλόγου, τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης 

και άλλα συναφή ζητήματα. 

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν  για την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεών τους και τη 

διατήρηση στενής επικοινωνίας ώστε να επιλύονται άμεσα και αποτελεσματικά όσα 

ζητήματα ανακύπτουν. 

 

Η δεύτερη ημέρα της επίσκεψης ξεκίνησε με τη συνάντηση του Προέδρου Ε.Ε.Σ. με 

επιτελικά στελέχη της IFRC, και πιο συγκεκριμένα με την κ. Seval Guzelkilinc (Επικεφαλής σε 

θέματα Διαχείρισης Καταστροφών), τον κ. Nebojsa Medojevic (Συντονιστή σε θέματα 

Πρόληψης Καταστροφών και Κρίσεων), την κ. Louise Daintrey-Hall (Υπεύθυνη για την 

Ανάπτυξη Πόρων), την κ. Federica Mastroianni (Υπεύθυνη σε θέματα Διαχείρισης 

Πληροφοριών), παρουσία και του κ. Ruben Cano. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 

αναπτύχθηκαν σε βάθος ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης κρίσεων και 

καταστροφών, της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της ενημέρωσης της 

κοινής γνώμης για την ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κ. Οικονομόπουλος, συνοδευόμενος από τους κ.κ. Simon Missiri και 

Ruben Cano, επισκέφθηκε επίσης την έδρα του Ερυθρού Σταυρού της Ουγγαρίας, όπου 

πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συλλόγου κ. Göndöcs Zsigmond 

και την ανώτατη ηγεσία του Οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν 

απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την 

περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο πλευρών.  

*** 

 


