
 

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

Ακινα, 27 Απριλίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Πρόεδροσ του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ, Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ, 

ςυμμετζχει ςτο 11o Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνζδριο Συλλόγων Ερυθροφ 

Σταυροφ & Ερυθράσ Ημιςελήνου, ςτην Τιφλίδα 

Στο 11o Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνζδριο Συλλόγων Ερυκροφ Σταυροφ & Ερυκράσ Ημιςελινου, το οποίο 

διεξάγεται το διάςτθμα 26 ζωσ τισ 28 Απριλίου 2022 ςτθν Τιφλίδα (Γεωργία), ςυμμετζχει ο Πρόεδροσ του 

Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ, ςυνοδευόμενοσ από τθν Τομεάρχθ Διεκνοφσ 

Συνεργαςίασ, Οργανωςιακισ Ανάπτυξθσ και Προγραμμάτων του Ε.Ε.Σ, κα Αγγελικι Φανάκθ και τθν 

Τομεάρχθ Νεότθτασ του Ε.Ε.Σ, κα Μαρία Καςτελλάνου.  

Το εν λόγω Συνζδριο πραγματοποιείται ςε μια ιδιαίτερα κρίςιμθ χρονικι ςτιγμι, κακώσ θ ευρφτερθ περιοχι 

τθσ Ευρώπθσ βρίςκεται αντιμζτωπθ με πολλζσ και διαρκώσ αυξανόμενεσ ανκρωπιςτικζσ προκλιςεισ. 

Συνεπώσ θ προώκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, θ δικτφωςθ και αλλθλοχποςτιριξθ μεταξφ των Εκνικών Συλλόγων 

του Ερυκροφ Σταυροφ & Ερυκράσ Ημιςελινου αλλά και θ χάραξθ κοινισ ςτρατθγικισ είναι ηωτικισ 

ςθμαςίασ ωσ προσ τθν καίρια και αποτελεςματικι αντιμετώπιςι τουσ. Τα κζματα που κα βρεκοφν ςτο 

επίκεντρο είναι το μεταναςτευτικό, θ αντιμετώπιςθ τθσ πανδθμίασ COVID-19, θ κλιματικι αλλαγι, θ εν 

εξελίξει ςφγκρουςθ ςτθν Ουκρανία, κακώσ και ο αντίκτυποσ του πολζμου ςτισ γειτονικζσ χώρεσ. 

Κατά τθ διάρκεια του Συνεδρίου, οι εκπρόςωποι των Εκνικών Συλλόγων του Ερυκροφ Σταυροφ & Ερυκράσ 

Ημιςελινου, κα ζχουν τθν ευκαιρία να επικοινωνιςουν τισ δράςεισ και τισ πρωτοβουλίεσ που υλοποιοφν, 

κατακζτοντασ παράλλθλα καινοτόμεσ ιδζεσ και προτάςεισ, με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν πιο 

αποτελεςματικι ανταπόκριςθ του Ερυκροφ Σταυροφ & Ερυκράσ Ημιςελινου ςτισ ζκτακτεσ ανάγκεσ που 

ζχουν δθμιουργιςει τεράςτια προβλιματα ςε εκατομμφρια ανκρώπουσ ςτθν Ευρώπθ.  

Σθμειώνεται ότι, ςτο περικώριο τθσ πρώτθσ θμζρασ του Συνεδρίου, ο Πρόεδροσ του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιοσ 

Αυγερινόσ, είχε τθν ευκαιρία να ςυνομιλιςει με τον Πρόεδρο τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Συλλόγων 

Ερυκροφ Σταυροφ & Ερυκράσ Ημιςελινου, Francesco Rocca, o οποίοσ τον ςυνεχάρθ τόςο για τθν καίρια 

ςυμβολι του Ε.Ε.Σ. ςτθν αντιμετώπιςθ τθσ τεράςτιασ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ ςτθν Ουκρανία, όςο και για τθ 

ςυνεχι και διαρκώσ αναπτυςςόμενθ δράςθ του Οργανιςμοφ προσ τισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ τθσ 

Ελλάδασ.  

 


