
 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα:  Σε κλίμα συγκίνησης η τελετή παράδοσης - παραλαβής της 

Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

 

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 η 

τελετή παράδοσης - παραλαβής της Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

από το προσωρινό στο νέο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ., στα 

Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, επί της οδού Λυκαβηττού 1, στην Αθήνα. 

Νέος Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. αναδείχθηκε με ισχυρή πλειοψηφία, κατά τη 

συνεδρίασή του Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ., της 7ης Ιουνίου 2018, ο Νικόλαος 

Οικονομόπουλος (Μαιευτήρας - Γυναικολόγος), τέως Γενικός Γραμματέας του 

Ε.Ε.Σ. και επί σειρά ετών Ερυθροσταυρίτης με την ιδιότητα του ιατρού 

Σαμαρείτη.  

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος παραλαμβάνοντας την προεδρία από τον απερχόμενο 

Πρόεδρο, πρέσβυ ε.τ., κ. Αλέξη Αλεξανδρή ευχαρίστησε θερμά τα παριστάμενα 

μέλη της προσωρινής Διοίκησης του Ε.Ε.Σ. για την άψογη συνεργασία όλο το 

προηγούμενο διάστημα, σε μία σειρά από ζητήματα, ορισμένα από τα οποία  

παρουσίασαν μεγάλη συνθετότητα και δυσκολία.  



Ο κ. Οικονομόπουλος διαβεβαίωσε ότι με την εν γένει παρουσία του αλλά και τις 

στοχευμένες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει, ο Ε.Ε.Σ. θα εισέλθει σε μια σταθερή 

τροχιά ανάκαμψης και εκσυγχρονισμού, από την οποία θα ωφεληθούν οι 

ευάλωτοι συνάνθρωποί μας, οι πολυάριθμοι εθελοντές και τα στελέχη του 

Οργανισμού.  

Παράλληλα, εμβαθύνοντας την ήδη άψογη συνεργασία με την ελληνική 

κυβέρνηση και τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου 

(Δ.Ο.Ε.Σ.), θα αναδειχθούν περαιτέρω οι 7 Θεμελιώδεις Αρχές που διέπουν το 

Παγκόσμιο Κίνημα Ερυθρού Σταυρού, σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και 

αλληλοϋποστήριξης.  

Ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Αλεξανδρής στην εισαγωγική του ομιλία δήλωσε 

απόλυτα ικανοποιημένος για τα όσα κατάφερε να επιτύχει το προσωρινό 

Διοικητικό Συμβούλιο, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, θέτοντας τις 

βάσεις, ώστε ο Ε.Ε.Σ. να διαδραματίσει τον κομβικό ρόλο που του αναλογεί στην 

ελληνική κοινωνία. 

Από το νέο Κ.Δ.Σ. στην τελετή παρέστησαν η Γενική Γραμματέας κ. Περιμένη 

Δέσποινα, η Ταμίας Ε.Ε.Σ. κ. Μοναχού Όλγα και η Σύμβουλος Ε.Ε.Σ. κ. Τσίτσου 

Λίνα. Από το απερχόμενο Κ.Δ.Σ. παρόντες ήταν επίσης η τ. Γ΄ Αντιπρόεδρος κ. 

Χαρατσάρη-Βαληνάκη Χριστίνα και ο Σύμβουλος κ. Κουτσονάσιος Χρήστος. Στην 

τελετή παραβρέθηκαν ακόμη οι επικεφαλής της Δ.Ο.Ε.Σ. και της Δ.Ε.Ε.Σ. (Διεθνής 

Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού) στη χώρα μας κ.κ. Ruben Cano και Sari Nissi 

αντίστοιχα, ανώτατα στελέχη του Ε.Ε.Σ., καθώς και εκπρόσωποι των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης.  


