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Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Επίσκεψη - συνάντηση Προέδρου Ε.Ε.Σ. κ. Νικόλαου Οικονομόπουλου στο 
Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πειραιά"  

 

Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. κ. Νικόλαος Οικονομόπουλος 
πραγματοποίησε επίσκεψη στο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Πειραιά, συνοδευόμενος από 
τον Τομεάρχη του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών κ. 
Ιωάννη Μακρή. Τον Πρόεδρο υποδέχτηκαν η Πρόεδρος του Τμήματος κ. Ελένη Δρυ, οι 
Αντιπρόεδροι κ.κ. Ζαχαροπούλου Μάγδα και Ρογδάκης Αθανάσιος, καθώς και ο 
Γραμματέας κ. Πριόνας. 

Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. αρχικά ενημερώθηκε για τις δράσεις και τα 
προγράμματα του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πειραιά, καθώς και για θέματα ή προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. 

 Στη συνέχεια, και αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους για την παρουσία 
τους, αναφέρθηκε στα κάτωθι: 

 Το νέο εκλεγμένο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ., με γνώμονα τις αρχές του 
Ερυθροσταυρικού κινήματος, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε ο Ε.Ε.Σ. να αποκτήσει 
την αίγλη που του αρμόζει ως πρώτος ανθρωπιστικός οργανισμός της χώρας μας και ένα 
από το ιδρυτικά μέλη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού & της Ερυθράς Ημισελήνου. 



 Επίσης ο κ. Οικονομόπουλος αναφέρθηκε στο αξιόλογο έργο των τριών εθελοντικών 

Σωμάτων, ευχαριστώντας τους Εθελοντές για την πολύπλευρη προσφορά τους και 
υποσχόμενος ότι θα είναι πάντοτε αρωγός και ένθερμος υποστηρικτής των δράσεών τους. 

 Επιπροσθέτως, τόνισε ότι προτεραιότητα τόσο του ιδίου προσωπικά όσο και της Κεντρικής 
Διοίκησης αποτελεί η αναβάθμιση και ενδυνάμωση του ρόλου των Περιφερειακών 
Τμημάτων, σε μια προσπάθεια αποκέντρωσης και επίλυσης χρόνιων εκκρεμοτήτων. 

Ακολούθησαν ομιλίες από εκπροσώπους των τριών Σωμάτων του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πειραιά, και συγκεκριμένα της κ. Σταραμοπούλου, από τη Νοσηλευτική 
Υπηρεσία, της κ. Κουμτζή, Προϊσταμένης της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του κ. Βαλμά, 
Αρχηγού Σαμαρειτών, Διασωστών Ε.Ε.Σ. Πειραιά.  

 Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα σύμπνοιας ενώ στα πρόσωπα των εθελοντών 

καθρεφτίστηκε η ικανοποίηση ότι ξεκινά μία διαδικασία επανεκκίνησης για τον Ε.Ε.Σ. για 

ένα καλύτερο μέλλον.   
*** 

 


