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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διαδικτυακή Ημερίδα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υπό την αιγίδα της A.E. 

Προέδρου της Δημοκρατίας 

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή (1.700 άτομα) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 
Φεβρουαρίου 2021 η Διαδικτυακή Ημερίδα που διοργάνωσε, υπό την αιγίδα της Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με θέμα: «Η προστασία των ευάλωτων ομάδων στη 
διαχείριση των ψυχικών επιπτώσεων της πανδημίας – Η συμβολή του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού». 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, κατά την έναρξη της εκδήλωσης τόνισε 
χαρακτηριστικά: «Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και μας τιμάτε 
με τη συμμετοχή σας στην παρακολούθηση της Ημερίδας μας. Πρωτίστως, όμως θα 
θεωρούσα άρνηση κάθε έννοιας ευγένειας, σεβασμού εάν δεν ευχαριστούσα θερμά την 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για την ενθάρρυνσή της στην οργάνωση της Ημερίδας, την οποία 
και έθεσε άμεσα υπό την Αιγίδα της.» 

Την Ημερίδα χαιρέτισαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο 
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Άγγελος Συρίγος, η Δ/ντρια της Γραμματείας του Αρείου Πάγου, κα 
Αικατερίνη Φωτοπούλου, η Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία 
Νικολάου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, 
Γεώργιος Σταμάτης. 

Στόχος της Ημερίδας ήταν η αναγνώριση και η επιστημονική ερμηνεία των προκλήσεων που 
προέκυψαν από την πανδημία, η ενημέρωση, οι κατευθύνσεις και η υιοθέτηση καλών 
πρακτικών και τεχνικών για την πρόληψη και την ψυχική διαχείριση των αρνητικών 

συνεπειών της κοινωνικής απομόνωσης. Απώτερος σκοπός ήταν να αναδειχθεί το έργο του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ως φορέα προστασίας και υποστήριξης του πληθυσμού σε 
περίοδο κρίσης για τη διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής υγείας καθώς και της 
οικογενειακής και κοινωνικής ζωής ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.     

Συγκινητικά ήταν τα λόγια της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η 
οποία στο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στην ιστορία, τις υψηλές ανθρωπιστικές αξίες πάνω 
στις οποίες θεμελιώθηκε ο Ερυθρός Σταυρός, στην προσφορά του σε όλον τον κόσμο και σε 
όλα τα πεδία αλλά και στις τιτάνιες προσπάθειες για την καταπράυνση του ανθρώπινου 
πόνου, την σοβαρότητα και το αίσθημα καθήκοντος όσων αγωνίζονται μέσα από τις τάξεις 
του. 
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