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Ακινα, 15 Απριλίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σπουδαία διαδικτυακι θμερίδα, υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, διοργανώνει ο 
Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ 

Διαδικτυακι Ημερίδα, με κζμα: ««Η ΑΝΑΖΗΣΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 

-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ - Η Σφγχρονθ Πραγματικότθτα με τθ ςυμβολι του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ» πραγματοποιεί 

ςτισ 23 Απριλίου 2021, υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, ο Τομζασ Αναηθτιςεων του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Σταυροφ. Τθν κιρυξθ των εργαςιών τθσ θμερίδασ κα κάνει ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ κ. Κώςτασ Τςιάρασ.   

Η ςφγχρονθ πραγματικότθτα, πόλεμοι, προςφυγιά, μετανάςτευςθ, κλιματικι αλλαγι, φυςικζσ καταςτροφζσ, 

επιδθμίεσ και όχι μόνο, παραμζνει απειλθτικι. Λίγα λεπτά αρκοφν για να χακοφν οι άνκρωποι και τα ίχνθ τουσ, 

ευπακείσ & ανιλικοι να μείνουν μόνοι. Συμμεριηόμενοσ τον πόνο και τισ ανάγκεσ όςων αναηθτοφν αγαπθμζνα τουσ 

πρόςωπα και με ςεβαςμό ςτθν αποςτολι του και τθ μακρά του δζςμευςθ ςτο κοινό Δικαίωμα ςτθν οικογενειακι 

ςυνοχι, ο Ε.Ε.Σ., από το 1915, ςτζκεται αλλθλζγγυοσ ςτο πλευρό εκείνων που αγωνιοφν για τθν τφχθ των δικών 

τουσ, βοθκώντασ τουσ να μάκουν νζα τουσ και ςτθρίηοντασ τουσ για όςο χρειαςτεί.  

Σιμερα, ςυνεχίηει και ενδυναμώνει τισ προςπάκειεσ του προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Αυτό είναι και το κεντρικό 

μινυμα τθσ διαδικτυακισ θμερίδασ που κα πραγματοποιθκεί με πρωτοβουλία του Προζδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. 

Αντώνιου Αυγερινοφ, με κζμα:«Η ΑΝΑΖΗΣΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ - 

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ -Η Σφγχρονθ Πραγματικότθτα με τθ ςυμβολι τουΕλλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ» ςτισ 23 Απριλίου 

2021 και ώρεσ 11:00 – 14:00. 

Στθν εν λόγω θμερίδα, κα μετζχουν με ειςθγιςεισ, πζρα από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ που ζχει και τθν αιγίδα τθσ 

εκδιλωςθσ, εκπρόςωποι του Υπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Λιμενικοφ 

Σώματοσ, του Πυροςβεςτικοφ Σώματοσ, τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ Ερυκροφ Σταυροφ, τθσ  Φπατθσ Αρμοςτείασ του 

ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, του Διεκνι Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ και του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου. 

Τα κζματα τθσ θμερίδασ προςβλζπουν ςτθν πλαιςίωςθ και ςτθν κατανόθςθ τθσ Σφγχρονθσ Πραγματικότθτασ ςτισ 

Αναηθτιςεισ, κακώσ και ςτθν εξζταςθ Ειδικών Θεμάτων που άπτονται τθσ Εξαφάνιςθσ τθσ Αναηιτθςθσ και τθσ 

Διακοπισ Επικοινωνίασ, με ζμφαςθ ςτουσ μετακινοφμενουσ πλθκυςμοφσ. 

Θα ακολουκιςει νεότερθ ενθμζρωςθ με το πρόγραμμα και αναλυτικζσ οδθγίεσ για δθλώςεισ ςυμμετοχισ ςτθν 

θμερίδα, θ οποία κα είναι δωρεάν με ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο κοινό. 

*** 


