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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Παράδοση οχήματος στο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καστελίου 

Κισσάμου και ορκωμοσία εθελοντών στα Χανιά 

  
Πηγή: Hania.news 

Παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Νικολάου 

Οικονομόπουλου ξεκίνησαν την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, στα Χανιά, οι 

τριήμερες εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια παρουσίας του Σώματος Εθελοντών  

Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών στην πόλη. 

Ο κ. Οικονομόπουλος επισκέφθηκε, μαζί με τον Τομεάρχη Σαμαρειτών κ. Ιωάννη 

Μακρή, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καστελίου Κισσάμου, όπου ικανοποιώντας 

ένα πολυετές αίτημα του Τμήματος παρέδωσε ένα διασωστικό όχημα 4Χ4, το οποίο 

παρέλαβε ο Υπαρχηγός του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Κισσάμου κ. Στέφανος 

Καπής.  

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. τόνισε μεταξύ άλλων: «Αξιολογώντας την ουσιαστική 

προσφορά του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καστελίου Κισσάμου στην τοπική και ευρύτερη 

κοινωνία και κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

παραδώσουμε το νέο αυτό όχημα, ως έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος και 

της αγωνίας μας για την ανοδική πορεία του Τμήματός σας». 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Καστελίου Κισσάμου, 

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου κ.κ. Αμφιλόχιος, σημείωσε: 

«Η απόκτηση του οχήματος θα συμβάλλει, ουσιαστικά και ενεργά, εις την 



αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος και την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τυχόν θεμάτων και καταστάσεων».  

Στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο το βράδυ, 

τελετή ορκωμοσίας 63 εθελοντών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χανίων, (18 

Νοσηλευτριών και 45 Σαμαρειτών), η οποία έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο της 

πόλης. 

Ο κ. Οικονομόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επικαιροποίηση του 

Καταστατικού του Ε.Ε.Σ., ενώ επανέλαβε το μήνυμά του ότι «Υπάρχουμε όσο 

υπάρχουν άνθρωποι. Και βρισκόμαστε εκεί όπου υπάρχει η φτώχεια, η αρρώστια, ο 

πόνος».  

Τέλος, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. έκανε εκτενή αναφορά στα νέα καινοτόμα 

προγράμματα και τις δράσεις που ο Ε.Ε.Σ. οργανώνει, σε συνεργασία με 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, φορείς και θεσμούς, έχοντας ως στόχο όχι μόνον την 

αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την 

ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών στον τομέα του Εθελοντισμού. 
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