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Θεσσαλονίκη, 08/02/2017 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Τελετή παράδοσης – παραλαβής των διασωστικών σκαφών «Bradford» και «Skerries» 

από την Royal National Lifeboat Institution (RNLI) στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 

 
 

Σε εορταστική ατμόσφαιρα, παρουσία της Πρέσβειρας της Μ. Βρετανίας στην Ελλάδα, κυρίας Kate Smith, 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, στη Μυτιλήνη, η τελετή παράδοσης των δύο διασωστικών σκαφών 

«Bradford» και «Skerries» από την Βρετανική διασωστική οργάνωση Royal National Lifeboat Institution (RNLI) στην 

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ). 

 

Η κυρία Smith, στο χαιρετισμό της, αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης της Μεγ. Βρετανίας να συνεχίσει την 

υποστήριξή της στη χώρα μας για την προσφυγική κρίση και χαρακτηριστικά τόνισε «Η  κυβέρνηση της Μεγ. Βρετανίας 

είναι υποχρεωμένη να υποστηρίξει την Ελλάδα στην προσφυγική κρίση. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτή τη συνεργασία και  

θα παραμείνει προτεραιότητα για τη χώρα μου. Προτεραιότητα θα παραμείνει και η ασφάλεια των συνόρων και  η 

Μεγάλη Βρετανία θα συνεχίσει να συνδράμει ανεξάρτητα από τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση». Επιπλέον, 

ανέφερε ότι η χώρα της είναι από τους μεγαλύτερους χορηγούς της ανθρωπιστικής κρίσης με χρηματική βοήθεια αλλά και 

ανθρώπινο δυναμικό, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανανέωση  της Νατοϊκής αποστολής στο Αιγαίο της 

οποίας από το καλοκαίρι την ηγεσία θα αναλάβει το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό. 

 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, κ. Γιώργος Καλογερόπουλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες 

του στην Βρετανική οργάνωση RNLI για την αμέριστη υποστήριξή της στο διασωστικό έργο της ΕΟΔ στη θάλασσα και, 

ταυτόχρονα, την πεποίθησή του για τη συνέχεια της συνεργασίας των δύο οργανώσεων και στο μέλλον. Επίσης, ανέφερε 

ότι αν και η δωρεά των δύο αυτών σκαφών έγινε με αφορμή την προσφυγική κρίση στο Αιγαίο, το διασωστικό τους έργο 

θα συνεχιστεί προσφέροντας  βοήθεια σε όλους όσοι βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα. Επιπρόσθετα, υπογράμισε ότι 

με την παραλαβή των δύο αυτών διασωστικών σκαφών ο στόλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στο Ανατολικό Αιγαίο 

ανέρχεται πλέον σε 11 πλήρως εξοπλισμένα και με ταχεία ανταπόκριση διασωστικά μέσα. 

 

Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής χαιρετισμό απηύθυναν, επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της  RNLI, Αντιναύαρχος Paul 

Boissier, ο Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Γιαννέλλης, η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα 

Καλογήρου, η αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Αθηνά Ιωσηφέλλη και ο υπολιμενάρχης Μυτιλήνης, Αντιπλοίαρχος 

Κωνσταντίνος Φλουρής. 

 

Να σημειωθεί ότι η τελετή παράδοσης-παραλαβής επισφράγισε την ολοκλήρωση της εξάμηνης εκπαίδευσης από 

συνεργάτες της RNLI σε εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στη Λέσβο, στη διάρκεια της οποίας τα μέλη του 

παραρτήματος της ΕΟΔ στο νησί είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε διαδικασίες θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης 

από μία οργάνωση με ιστορία 195 χρόνων στη διάσωση στη θάλασσα. 

 

Τα δύο αυτά σκάφη θα παραμείνουν στη Λέσβο, με στόχο να συνδράμουν επικουρικά το επιχειρησιακό έργο του 

Λιμενικού Σώματος. 

 

*Στην δεύτερη φωτογραφία η Πρέσβειρα της Μεγ. Βρετανίας στην Ελλάδα, κυρία Kate Smith και ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, κύριος Γιώργος Καλογερόπουλος 
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* Στην τρίτη φωτογραφία (από αριστερά προς δεξιά) η Πρέσβειρα της Μεγ. Βρετανίας στην Ελλάδα, κυρία Kate Smith, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της RNLI, κύριος Paul Boissier, η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κυρία Χριστιάνα Καλογήρου και 

ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, κύριος Γιώργος Καλογερόπουλος. 


