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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Επίσκεψη της Προέδρου και της Γενικής Διευθύντριας του Κυπριακού Ερυθρού 
Σταυρού στα Κεντρικά Γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Συνάντηση με τον 

Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα του Ε.Ε.Σ. 

ΠΠρροοηηγγήήθθηηκκεε  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττιιςς  ππυυρρόόππλληηκκττεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΑΑννααττοολλιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  

  

Επίσκεψη στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα πραγματοποίησαν χθες Τρίτη 2 
Οκτωβρίου η Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού κα Φωτεινή Παπαδοπούλου και η 
Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού στην Κύπρο κα Χριστίνα Καπαρτή, τις οποίες 
υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Νικόλαος Οικονομόπουλος 
και η Γενική Γραμματέας Ε.Ε.Σ. κα Δέσποινα Περιμένη. 

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα έντονα συγκινησιακό και αδελφικό, με κοινό το πνεύμα 
συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης και συμπόρευσης πάνω στον στρατηγικό σχεδιασμό που 
αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της προσφοράς τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Κυπριακή 
κοινωνία. 

 

 



Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρείχε λεπτομερή ενημέρωση για τις 
προσπάθειες της νέας Διοίκησης στους άξονες του ανοίγματος στην κοινωνία και της 
βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης, ούτως ώστε να επιτευχθεί το σχέδιο ανάπτυξης 
περισσότερων ανθρωπιστικών δράσεων, εναρμονισμένων στις σύγχρονες ανάγκες. 

Η Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, σύζυγος του αείμνηστου Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδοπούλου, με μεγάλη προσφορά στον εθελοντισμό 
και ενεργό μέλος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού από το 1973, επικρότησε τις απόψεις 
του κ. Οικονομόπουλου, επιβεβαιώνοντας και τις δικές της προθέσεις για στενή 
συνεργασία. 

 

Νωρίτερα, η Πρόεδρος και η Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 
επισκέφθηκαν μαζί με την Γενική Γραμματέα του Ε.Ε.Σ. την πυρόπληκτη περιοχή "Μάτι" 
όπου είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά το μέγεθος της καταστροφής που 
προκάλεσαν οι φονικές πυρκαγιές αλλά και να ενημερωθούν εκτενώς, από την κ. Δέσποινα 
Περιμένη, για το πρόγραμμα ανακούφισης των πυροπαθών που βρίσκεται σε εξέλιξη από 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού 
Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στην από κοινού 
κατασκευή έργου παιδικής χαράς σε μια εκ των πληγεισών περιοχών με χρηματοδότηση 
του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. 

Στο τέλος της επίσκεψης στα γραφεία του Ε.Ε.Σ., πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή 
αναμνηστικών δώρων, ενώ ο κ. Νικόλαος Οικονομόπουλος δώρισε συμβολικό βιβλίο με τις 
δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το 1940. 
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