
 

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Επίσκεψη Προέδρου Ε.Ε.Σ. στα Περιφερειακά Τμήματα Ε.Ε.Σ. Λάρισας και 
Κατερίνης, καθώς και στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Θεσσαλονίκης 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Νικόλαος Οικονομόπουλος επισκέφθηκε, 
την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. στη Λάρισα, όπου 
πραγματοποίησε συνάντηση με την Πρόεδρο κ. Ρουμπίνη Λεονταρή, με τα μέλη του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και εθελοντές του Οργανισμού. 

Ο κ. Οικονομόπουλος επεσήμανε πως και η Λάρισα πρέπει να έχει έναν δυνατό Ερυθρό 
Σταυρό, με μάχιμους εθελοντές και εθελόντριες, διευκρινίζοντας ότι μέσα από τις 
περιοδείες του στα Περιφερειακά Τμήματα κατέγραψε τις ανάγκες και τις δυνατότητες, με 
σκοπό την αναδιοργάνωση των Τμημάτων, τη διασφάλιση της εύρυθμης εσωτερικής 
λειτουργίας τους και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής προσφοράς τους στις τοπικές 
κοινωνίες. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. παρουσίασε επίσης νέες προτάσεις που θα 
περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης του Στομίου 
Λάρισας ως Κέντρου Ορεινής Εκπαίδευσης και τη δημιουργία Τμήματος Νέων εθελοντών.  

Υπογράμμισε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γυρίζει σελίδα οριστικά, επενδύοντας στην 
εξωστρέφεια και την αλληλεγγύη μεταξύ των εθελοντών και ατενίζοντας το μέλλον με 
αισιοδοξία, με τον Ε.Ε.Σ. ως μια ενωμένη οικογένεια. Μιλώντας για τον Εθελοντισμό στην 
Ελλάδα τόνισε ιδιαίτερα τα εξής: 

«Η τελευταία τραγωδία στο Μάτι ανέδειξε το μεγαλείο του Ε.Ε.Σ. και τη βαθύτατη 
εκτίμηση που υπάρχει μεταξύ της ελληνικής οικογένειας και των Ερυθροσταυριτών. Είναι 



ενδεικτικό ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας ανέθεσε με δήλωσή του ρόλο συντονιστή του 
εθελοντισμού στην Ελλάδα τον Ε.Ε.Σ., συμπεριλαμβάνοντάς τον ως 4η δύναμη στην υπό 
δημιουργία Επιτροπή Κρίσεων. Αυτό αποδεικνύει πως αξίζουμε και μπορούμε να 
σταθούμε σε υψηλό επίπεδο». 

Αναφερόμενος στην επικείμενη επικαιροποίηση του Καταστατικού του Ε.Ε.Σ. ο κ. 
Οικονομόπουλος επεσήμανε πως θα είναι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, 
προσθέτοντας, μεταξύ άλλων ότι τακτικά μέλη θα γίνονται όλοι οι Εθελοντές, ως ελάχιστη 
δικαίωση όλων εκείνων που αγωνίζονται καθημερινά για τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά μέχρι 
σήμερα δεν είχαν το δικαίωμα να αποφασίζουν για το μέλλον του.  

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Λάρισας επισκέφθηκαν μαζί με τον Πρόεδρο Ε.Ε.Σ. η Γενική  
Γραμματέας κ. Δέσποινα  Περιμένη, η Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια και Μέλος του Κ.Δ.Σ. κ. 
Δέσποινα Φιλιππιδάκη, το Μέλος του Κ.Δ.Σ. κ. Μάρθα Βουγιούκα, ο Τομεάρχης 
Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών κ. Ιωάννης Μακρής, ο Διευθυντής Π.Τ. Ε.Ε.Σ. 
Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνος "Διαχείρισης Κρίσεων" κ. Εμμανουήλ Πρώιμος και ο 
Δημοσιογράφος κ. Λεωνίδας Μακρής. 

Ο κ. Οικονομόπουλος πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη και στο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Κατερίνης, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με τα μέλη του τοπικού Δ.Σ. και εθελοντές, 
ιδιαίτερα για ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης και εθελοντισμού. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είχε τη δυνατότητα κατά την παραμονή του 
στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, να επισκεφθεί ακόμη το Πολυδύναμο Κέντρο 
Προσφύγων Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, βασική αποστολή του οποίου 
είναι η παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στον προσφυγικό πληθυσμό της πόλης, ώστε 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και να ενσωματωθεί ομαλά στην ελληνική κοινωνία. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από την Υπεύθυνη κ. 
Κατερίνα Κουκούτση για τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούνται εντός του 
Κέντρου, ενώ επισκέφθηκε τους χώρους του και συνομίλησε με τους εργαζόμενους. 

 

 

 

 

 

 

 


