
 
 

Πάτρα, 16 Ιουλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ίδρυση νέου Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας   

Ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. και τον Δήμαρχο, σε εκδήλωση 
βράβευσης Εθελοντών Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ.  
 

 
 
Την ίδρυση, πολύ σύντομα, νέου Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στον Δήμο της Δυτικής Αχαΐας ανακοίνωσαν από κοινού χθες ο 
Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κ. Νικόλαος Οικονομόπουλος και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας 
κ. Χρήστος Νικολάου. 
 
Η ανακοίνωση έγινε σε ειδική τελετή για την ολοκλήρωση των ετήσιων θερινών 
εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Ερυθραία Γαία» υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην περιοχή Λακκόπετρα της Δυτικής 
Αχαΐας, όπου, μεταξύ άλλων, βραβεύτηκαν μέλη του Σώματος Εθελοντών 
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών. 
 
Η ανακοίνωση για τη δρομολογούμενη δημιουργία νέου Τμήματος του Ε.Ε.Σ. 
εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του νέου Προέδρου του Ε.Ε.Σ. με παράγοντες 
τοπικών κοινωνιών με στόχο τη συνεργασία και τη στήριξη των προσπαθειών του 
Ε.Ε.Σ. στην Ελληνική περιφέρεια. Εν προκειμένω, οι συνομιλίες με τον Δήμαρχο 
Δυτικής Αχαΐας κατέληξαν ήδη στο να καταστεί σαφής η αναγκαιότητα λειτουργίας 
ειδικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. στην περιοχή, με έμπρακτη τη συμβολή του Δήμου προς 
αυτή την κατεύθυνση. 
 



Αναγνώριση της εξωστρέφειας του Ε.Ε.Σ. από τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας 
 
Στο μήνυμά του, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας υπογράμμισε την κοινή διαπίστωση ότι 
από τις πρόσφατες εκλογές του Ε.Ε.Σ. και μετά, είναι φανερή η τάση εξωστρέφειας 
που υπάρχει από τη νέα Διοίκηση του Σώματος και τόνισε:  
 
«Η αποφασιστικότητα της νέας Διοίκησης του Ε.Ε.Σ. να γίνει ακόμα πιο έντονη η 
παρουσία των Ερυθροσταυριτών στο πλευρό κάθε πολίτη που έχει ανάγκη, σε 
συνδυασμό και με τις δικές μας προσπάθειες, ως Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο της 
Κοινωνικής μας πολιτικής, δημιουργούν κοινό στόχο. Αισθανόμαστε λοιπόν, ηθική 
υποχρέωση να είμαστε πάντα αρωγοί στα αιτήματα του Ερυθρού Σταυρού και του 
δραστήριου νέου Προέδρου». 
 

 
 
Το μήνυμα του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. 
 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κ. Νικόλαος Οικονομόπουλος ανέδειξε 
την ανθρωπιστική προσφορά των Εθελοντών Σαμαρειτών, γενικώς, αλλά και αυτών 
της Πάτρας ειδικότερα, με επικεφαλής τον Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών κ. Βασίλειο 
Ανδριόπουλο, ενώ για άλλη μία φορά επεσήμανε ότι από τις 3 του περασμένου 
Ιουνίου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  γύρισε σελίδα, έχοντας αδιαπραγμάτευτο 
στόχο την πλήρη αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Με την 
παράλληλη ανάδειξη των αληθινών «πρωταγωνιστών» που είναι οι 
Ερυθροσταυρίτες. 
 
Επανέλαβε ότι επιδίωξη της νέας Διοίκησης είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της 
περιουσίας του Ε.Ε.Σ. ώστε να επιτευχθεί άμεσα ο εμπλουτισμός δράσεων για να 
απαλυνθεί περισσότερο ο ανθρώπινος πόνος. Εξηγώντας πως αυτό θα γίνει μέσα 
από κάλυψη αναγκών της καθημερινότητας, ασθενών κάθε ηλικίας (Νοσηλεία στο 
Σπίτι, μεταφορά ηλικιωμένων για εξετάσεις, κατ’ οίκον φροντίδα και 
παρακολούθηση θεραπειών κ.λπ.). 
 
 
 



 
 
Επίσης, ο κ. Οικονομόπουλος μίλησε για την πεποίθηση ότι η εξωστρέφεια πρέπει 
να αφορά και την Ελληνική περιφέρεια. Υπενθύμισε μάλιστα, πως ο ίδιος είναι ο 
πρώτος Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ από την επαρχία και υπογράμμισε ότι οι ενέργειες που 
γίνονται δεν έχουν Αθηνοκεντρικό χαρακτήρα αλλά σχεδιάζονται με ισόποση 
βαρύτητα σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. 
 
 
Οι βραβεύσεις των Εθελοντών Σαμαρειτών 
 
Εκ μέρος του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Πατρών βραβεύτηκαν οι: 

 Ανδριάννα Φιλοπούλου – Διασώστρια, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών, Αρχηγός 

 Ιωάννης – Χρήστος Σπηλιόπουλος – Εθελοντής Σαμαρείτης, Εκπαιδευτής, 

Υπαρχηγός Α΄  

 Ευρυπίδης Κουβεριανός – Εθελοντής Διασώστης, Ναυαγοσώστης, 

Εκπαιδευτής, Υπαρχηγός Β΄  

 Βασίλειος Ανδριόπουλος – Διασώστης, Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών 

 Εθελοντές Σαμαρείτες 

 

 
 
Στο πλαίσιο των βραβεύσεων έγινε εκτενή αναφορά στις δράσεις και το δυναμικό 
του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 



Περιφερειακού Τμήματος Πατρών, το οποίο έχει ιστορία 80 ετών και είναι από τα 
πρώτα που δημιουργήθηκαν.  
 
Διαθέτει σήμερα 300 Εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες και Ναυαγοσώστες, άρτια 
εκπαιδευμένους και έτοιμους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους όταν και όπου χρειαστεί.  
 
Καλύπτει Υγειονομικά, Πρωτοβοηθητικά, Διασωστικά και Ναυαγοσωστικά πλήθος 
αθλητικών, πολιτισμικών και παντός είδους εκδηλώσεων στον νομό Αχαΐας, τη 
Δυτική Ελλάδα ή όπου αλλού του ζητηθεί. Παράλληλα, βρίσκεται σε διαρκή 
ετοιμότητα ώστε να παρέμβει προς αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή 
άλλων καταστροφών. 
 

 
 
Παράγει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, συγκεντρώνοντας και διανέμοντας τρόφιμα 
σε ανθρώπους και οικογένειες που έχουν ανάγκη, οργανώνει εθελοντικές 
αιμοδοσίες, συμμετέχει σε δράσεις καθαρισμών δασών, παραλιών κ.λπ. 
 
Την όλη εκδήλωση οργάνωσε και παρουσίασε η κ. Βιβή Λουκοπούλου. 
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