
                                                            

Αθήνα,23 Ιουλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Τρίτη κατά σειρά περιοδεία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. στην ελληνική 

περιφέρεια: Διαδοχικές επισκέψεις στα Περιφερειακά Τμήματα Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας, 

Διδυμοτείχου, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Δράμας". 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. 

Νικόλαος Οικονομόπουλος, στο πλαίσιο της 

συστηματικής προσπάθειας που έχει ξεκινήσει 

η αιρετή Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ε.Σ. για την 

ενδυνάμωση του ανθρωπιστικού ρόλου των 

Τμημάτων του Ε.Ε.Σ. ανά την Ελλάδα, 

επισκέφθηκε από τις 19 έως τις 22 Ιουλίου 2018 

τα Περιφερειακά Τμήματα Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας, 

Διδυμοτείχου, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, 

Ξάνθης, Κομοτηνής και Δράμας.  

Στην τετραήμερη επίσκεψη ο κ. 

Οικονομόπουλος είχε την ευκαιρία να 

συνομιλήσει με τους Προέδρους και τα μέλη 

των τοπικών Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς 

και με Εθελοντές Νοσηλευτικής, Κοινωνικής 

Πρόνοιας και Σαμαρείτες Διασώστες & 

Ναυαγοσώστες του Ε.Ε.Σ. για μια σειρά από 

ζητήματα που άπτονται της εύρυθμης και 

αποδοτικότερης λειτουργίας των 

συγκεκριμένων Τμημάτων.  

Ιδιαίτερα στη συνάντηση του Τμήματος της 

Ξάνθης παρών ήταν και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. 

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, με την ιδιότητα του εθελοντή 

Σαμαρείτη, ενώ κατά την ενημέρωση στο 

Τμήμα Ορεστιάδας παρέστη ο Δήμαρχος της 

πόλης κ. Βασίλης Μαυρίδης, ο οποίος 

συνεχάρη τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. για την 

εκλογή του δηλώνοντας ότι θα σταθεί αρωγός 

στη νέα πορεία που έχει ξεκινήσει για τον 

Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. είχε επίσης διαδοχικές συναντήσεις με τον Σεβασμιώτατο 

Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονα, καθώς και με τον Δήμαρχο 

Διδυμοτείχου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη, τους οποίους και ενημέρωσε για την εν εξελίξει 

διαδικασία αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.  



Ο κ. Οικονομόπουλος κατά τις συναντήσεις του τόνισε: "Στόχος της επίσκεψής μου είναι να 

γνωρίσω τα Τμήματα του Ε.Ε.Σ., να ακούσω τα προβλήματα και τις ανάγκες τους, να 

συζητήσουμε τους στόχους για το μέλλον και τρόπους για την αρτιότερη οργάνωση των 

τμημάτων Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών, Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών". Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. αναφέρθηκε επίσης στην οργάνωση κοινωνικών 

προγραμμάτων για την κατ' οίκον περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών, καθώς και για την 

πιλοτική δημιουργία πολυδύναμων ιατρείων με εθελοντές ιατρούς. Στο σημείο αυτό, 

σημείωσε μάλιστα ότι "η Νοσηλευτική Υπηρεσία μπορεί να βοηθά επικουρικά όλο το 

νοσηλευτικό πρόγραμμα των δημόσιων νοσοκομείων". 

 

Οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού εκ 

μέρους της κεντρικής Διοίκησης Ε.Ε.Σ., ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές 

και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, αξιολογώντας τις ανάγκες και θέτοντας 

προτεραιότητες .  

Στην τετραήμερη περιοδεία ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. συνοδευόταν από τους/τις κ.κ.: Ζέφη 

Θανάσουλα, Τομεάρχη Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ε.Ε.Σ., Ιωάννη Μακρή, Τομεάρχη Σαμαρειτών, 

Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ., 

Λαμπρινή Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη 

Εκπαίδευσης Τομέα Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ., 

Μανόλη Πρώιμο, Διευθυντή Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης/ Υπεύθυνο 

"Διαχείρισης Κρίσεων", Δέσποινα 

Φιλιππιδάκη, Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια 

και μέλος Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ., Μάρθα Βουγιούκα, 

μέλος Κ.Δ.Σ./Ε.Ε.Σ. και Λεωνίδα Μακρή, 

Δημοσιογράφο.  

*** 


