
 

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσκεψη Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Νικόλαου 

Οικονομόπουλου στο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Περιστερίου 

 

Για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες, πιέστε εδώ  

Για να δείτε βίντεο από την εκδήλωση, πιέστε εδώ και εδώ 

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ε.Ε.Σ. Περιστερίου επισκέφθηκε χθες ο 

Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Νικόλαος Οικονομόπουλος, 

όπου παρέστη στην τελετή Αγιασμού για την έναρξη της χειμερινής περιόδου 

που διοργάνωσε το νέο Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος, υπό τον Πρόεδρο 

κ. Ευστράτιο Εγγλέζο, στα γραφεία που στεγάζονται στο Δημοτικό Κατάστημα 

4 του Δήμου Περιστερίου. 

https://www.dropbox.com/sh/uz74d15iztmxcr7/AABSm8y1oButqo4IiBPrZCOHa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=je6aKpaubAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1E4LhleymiQ&feature=youtu.be


Στην εκδήλωση παρευρέθησαν η Γ.Γ. Ε.Ε.Σ. κ. Δέσποινα Περιμένη, η Α΄ 

Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Σ.  Κ. Βασιλική Κωνσταντινίδου, ο Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΕΣ κ. 

Αντώνιος Πετμεζάς – Πετιμεζάς, η Έφορος Υλικού κ. Αικατερίνη Κουμανίδου, 

το μέλος του Κ.Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, ο Τομεάρχης 

Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών κ. Ιωάννης Μακρής και πλήθος 

εθελοντών του Ε.Ε.Σ.  

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. 

Ανδρέας Παχατουρίδης ο οποίος απευθυνόμενος με θερμά λόγια στον 

Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι θα παράξει αξιόλογο 

έργο, ενώ περιγράφοντας την ήδη αγαστή συνεργασία μεταξύ Δήμου και Π.Τ. 

Ε.Ε.Σ. Περιστερίου, επανέλαβε πως ως Δήμαρχος θα βρίσκεται δίπλα στον 

Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε ό,τι κριθεί απαραίτητο (δείτε σχετικό βίντεο, 

πιέζοντας εδώ). 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. τόνισε πως ανοίγεται η προοπτική νέων δράσεων για 

το Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Περιστερίου σε μια περιοχή πολυπληθή και ευαίσθητη και αφού 

περιέγραψε τη συγκινησιακή φόρτισή του από συναντήσεις του με 

πυροπαθείς, σε επίσκεψή του που πραγματοποίησε χθες στο Μάτι, ανέπτυξε 

τους στόχους σε γενικό επίπεδο και επεσήμανε: «Μετά το νέο ξεκίνημα από 

τις εκλογές της 3ης Ιουνίου 2018 και την επικαιροποίηση των δράσεων, ο 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα είναι πιο κοντά στα προβλήματα της 

φτώχειας, της αρρώστιας και του πόνου». 

Στο πλαίσιο αυτό, κ. Οικονομόπουλος ανακοίνωσε και την επαναφορά, μετά 

από χρόνια, του ιστορικού Εράνου του Ε.Ε.Σ., που βάσει απόφασης του ΚΔΣ 

του Ε.Ε.Σ. θα διεξαχθεί από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2018 

(δείτε σχετικό βίντεο, πιέζοντας εδώ). 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. σημείωσε πως οι έρανοι απεδείκνυαν ότι ο Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός ήταν πάντοτε «ένα» με την Ελληνική οικογένεια και 

εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ίδιο θα αποδειχθεί και τώρα.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=je6aKpaubAY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1E4LhleymiQ&feature=youtu.be

