
           

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση του Προέδρου Ε.Ε.Σ. με τον επικεφαλής  

της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας της ICRC  

 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Νικόλαος Οικονομόπουλος 

υποδέχθηκε σήμερα, στα κεντρικά γραφεία του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα, τον κο 

Regis Savioz, επικεφαλής της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας της Διεθνούς 

Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRC) στο Παρίσι και υπεύθυνο επιχειρήσεων 

της ICRC σε Ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και την κα Sari Nissi, επικεφαλής της 

Αποστολής της ICRC στην Ελλάδα. 

Ο κ. Οικονομόπουλος τους ενημέρωσε για την συμβολή του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού στις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 στην 

Αττική και έγινε αποδέκτης συγχαρητηρίων, εκ μέρους της Διεθνούς 

Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, για την άμεση παρέμβαση του Ε.Ε.Σ., την 

ανταπόκριση και τον άριστο συντονισμό των εθελοντών και του προσωπικού 

του, καθώς και για την συνεχιζόμενη προσπάθεια με σκοπό την ψυχολογική, 

οικονομική και κάθε άλλη στήριξη των πληγέντων. 

Επίσης, ενημέρωσε τον κ. Savioz για το πλάνο αναδιοργάνωσης του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που περιλαμβάνει  επέκταση δράσεων και 

συγχρονισμό τους με τις σημερινές κοινωνικές ανάγκες, έτσι ώστε να 



επανασυνδεθεί και να επανακτηθεί η ιστορική στενή σχέση που είχε ο Ε.Ε.Σ. 

με την Ελληνική κοινωνία.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. αναφέρθηκε στην παρουσία του 

Ε.Ε.Σ. στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά με ειδικό 

περίπτερο, στην επαναπραγματοποίηση του Πανελληνίου Εράνου του Ε.Ε.Σ., 

που επί δεκαετίες η Ελληνική κοινωνία αγκάλιαζε και υποστήριζε, καθώς και 

στην πραγματοποίηση από τον Ε.Ε.Σ., την προσεχή Άνοιξη, στην Αθήνα, του 

1ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: "ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ". 

Ακόμη, ο κ. Οικονομόπουλος υπογράμμισε πως διαμορφώνεται το νέο 

καταστατικό του Ε.Ε.Σ. και ότι αποτελεί βούλησή του να υπάρξει στενή σχέση 

του Ε.Ε.Σ. με Ερυθρούς Σταυρούς άλλων κρατών, τονίζοντας παράλληλα πως 

επιθυμεί και εργάζεται σε καθημερινή βάση ώστε ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός να είναι σε πλήρη συνεργασία και συμπόρευση με διεθνείς φορείς, 

όπως είναι η ICRC. 

 

Από την πλευρά του, ο κ. Savioz εξέφρασε την προθυμία να συμβάλλει 

αποφασιστικά προς την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων συνεργασίας, σε 

κάθε επίπεδο, με γνώμονα την επίτευξη κοινών στόχων, στο πλαίσιο των 

Αρχών που διέπουν την λειτουργία του Ε.Ε.Σ. και της ICRC. 

*** 


