
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 8 Μαρτίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υλοποίηςη Διαδικτυακήσ Ημερίδασ από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, 

 την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 

Με μεγάλθ επιτυχία και ακρόα ςυμμετοχι (800 άτομα), πραγματοποιικθκε θ Διαδικτυακι Ημερίδα, 

που διοργάνωςε ο Τομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, με κζμα: Η 

“πανδημία” τησ ζμφυλησ βίασ κατά των γυναικών εν μζςω του Covid-19. Ο ρόλοσ τησ Πολιτείασ και 

η ςυμβολή του Ε.Ε.Σ. 

Η Ημερίδα, πραγματοποιικθκε ςτισ 2 Μαρτίου 2022, από τισ 15:00’ ζωσ τισ 19:00’ και περιελάμβανε 

τθν απευκείασ μετάδοςθ των ομιλιών ςε πραγματικό χρόνο, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ για διαδραςτικι παρακολοφκθςθ. 

Ο Πρόεδροσ του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ, κατά τθν ζναρξθ τθσ εκδιλωςθσ διλωςε ότι ο 

Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ παραμζνει ςτακερά προςανατολιςμζνοσ ςτθ δζςμευςθ για το ςχεδιαςμό 

και τθν υλοποίθςθ ςτοχευμζνων δράςεων και προγραμμάτων που ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ 

ανάγκεσ και προκλιςεισ, ωσ αντίδοτο ςε κάκε μορφισ διάκριςθ που πλιττει τθν ανκρώπινθ 

αξιοπρζπεια. 

Τισ εργαςίεσ τθσ Ημερίδασ χαιρζτιςαν ο Yπουργόσ Υγείασ, κοσ Ακανάςιοσ Πλεφρθσ, ο Υπουργόσ 

Προςταςίασ του Πολίτθ, κοσ Παναγιώτθσ Θεοδωρικάκοσ, θ Υφυπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικών 

Υποκζςεων, αρμόδια για κζματα Δθμογραφικισ Πολιτικισ και Οικογζνειασ, κα Μαρία Συρεγγζλα, ο 

Υφυπουργόσ Δικαιοςφνθσ, αρμόδιοσ για κζματα Διεκνοφσ Συνεργαςίασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, 

κοσ Γεώργιοσ Κώτςθρασ, θ Γενικι Γραμματζασ Δθμογραφικισ και Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ 

των Φφλων, κα Γιάννα Χορμόβα,θ Αντειςαγγελζασ Αρείου Πάγου, αρμόδια για τθν άςκθςθ τθσ εν γζνει 

εποπτείασ επί των υποκζςεων ςτα εγκλιματα ενδοοικογενειακισ βίασ, κα Αναςταςία Μαςοφρα. 

Η Ημερίδα ανζδειξε τα ηθτιματα των υφιςτάμενων διακρίςεων και τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά των 

γυναικών, τα οποία εντάκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ υγειονομικισ κρίςθσ λόγω τθσ 

πανδθμίασ του Covid 19 και ςυνζβαλλε ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτών και ςτθν 

ανάδειξθ του ζργου του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, ωσ Φορζα προςταςίασ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων, τθσ ιςότθτασ και τθσ μθ διάκριςθσ, μζςω τθσ παρουςίαςθσ των προγραμμάτων και 

δράςεων ςτιριξθσ των ευάλωτων γυναικών, ιδίωσ κατά τθν περίοδο τθσ πανδθμίασ. 

Οι ειςθγιςεισ που αναπτφχκθκαν από επιςτιμονεσ και επαγγελματίεσ, με εξειδικευμζνθ 

δραςτθριότθτα, κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο και μεγάλθ εμπειρία ςε κζματα προςταςίασ 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ζμφυλθσ βίασ, διακρίνονταν για τθν αρτιότθτά τουσ κρατώντασ αμείωτο 

το ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων ζωσ τθ λιξθ των εργαςιών τθσ. 

*** 


