
                                                         Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. στην τηλεόραση της Ερτ1. Πρώτες δημοκρατικές εκλογές στον Οργανισμό μετά 

από 6 ολόκληρα χρόνια 

 
Ακούστε το απόσπασμα της εκπομπής (από το 01:26:46 και μετά) πιέζοντας εδώ  

Ο νέος Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και πρέσβης ε.τ. κ. Αλέξης Αλεξανδρής την 

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 φιλοξενήθηκε στην ενημερωτική εκπομπή της Ερτ1 "απευθείας", την 

οποία παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι κ.κ. Μάριον Μιχελιδάκη, Κώστας Λασκαράτος και Νίκος 

Μερτζάνης. 

Σε απευθείας σύνδεση από τα Κεντρικά Γραφείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, επί της οδού 

Λυκαβηττού 1 στην Αθήνα, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. μίλησε για το πλούσιο ανθρωπιστικό έργο που 

επιτελεί ο Ε.Ε.Σ. σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, διαμέσου των Περιφερειακών Τμημάτων και 

των κατά τόπους υπηρεσιών του, ιδιαίτερα το  τελευταίο χρονικό διάστημα όπου παρατηρείται αύξηση 

στις προσφυγικές ροές. Το ευρύτατο αυτό πλέγμα δράσεων και προγραμμάτων, το οποίο υλοποιείται 

χάρη στην ανεκτίμητη συμβολή των αφοσιωμένων εθελοντών και επαγγελματιών του Ε.Ε.Σ., έχει ως 

βασικό σκοπό και στόχο την ανακούφιση και προστασία ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, όπως για 

παράδειγμα είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Για την ιδιαίτερα αυτή ευάλωτη κατηγορία προσφύγων ο 

Ε.Ε.Σ. μεριμνά τόσο σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς 

Ημισελήνου (IFRC) και τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC), όσο και με άλλους εταίρους (λ.χ. 

ΔΟΜ), διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης. Από τα προγράμματα του Ε.Ε.Σ. δεν εξαιρούνται 

ωστόσο ούτε οι ευάλωτοι Έλληνες και Ελληνίδες, τους οποίους άλλωστε υπηρετεί διαχρονικά ο 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.  

Ο κ. Αλέξης Αλεξανδρής είχε τη χαρά, τέλος, να ανακοινώσει μέσα από τη φιλόξενη εκπομπή της 

κρατικής τηλεόρασης την απόφαση της παρούσας Διοίκησης να διενεργήσει στις 3 Ιουνίου 2018 

δημοκρατικές εκλογές για την ανάδειξη αιρετού Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου στον Ε.Ε.Σ., μετά 

από 6 ολόκληρα έτη, κατά τα οποία ο Ε.Ε.Σ. διοικούνταν από προσωρινά Συμβούλια που διορίζονταν 

με αποφάσεις δικαστηρίων. Με την απόφαση αυτή είναι βέβαιο πως θα επιλυθούν εκκρεμότητες και 

δυσλειτουργίες ετών, προκειμένου να αποκατασταθεί η κανονικότητα και η δημοκρατική τάξη εντός 

του αρχαιότερου ανθρωπιστικού Οργανισμού της χώρας. 

http://webtv.ert.gr/promo/27apr2018-apeytheias/

