
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσκεψη Προέδρου Ε.Ε.Σ. στην πόλη της Ξάνθης με αφορμή τη διοργάνωση 

Λαϊκού και Μαθητικού Αγώνα Δρόμου 

 

Φωτογραφία: Ερτ Κομοτηνής 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού, σε συνεργασία με το 

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και στα πλαίσια τόσο των Γιορτών Νεολαίας 2018 

όσο και του εορτασμού της 8ης Μαΐου (Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού και 

Ερυθράς Ημισελήνου), διοργάνωσε με επιτυχία την Κυριακή, 13 Μαΐου 2018, Λαϊκό 

Αγώνα Δρόμου 5.000 μέτρων και Αγώνα Δρόμου Μαθητών Δημοτικού 1.000 

μέτρων με το σύνθημα “Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ξάνθης – Όσο υπάρχουν 

άνθρωποι τρέχουμε για το συνάνθρωπο”. 

Στόχος του αγώνα ήταν η συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, σχολικών ειδών και 

ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της πόλης 

και της ευρύτερης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο νέος Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

και πρέσβης ε.τ. κ. Αλέξης Αλεξανδρής, ο οποίος  άλλωστε έχει υπηρετήσει στη 

Θράκη για 4μιση χρόνια από τη θέση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Πολιτικών 

Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια εκδήλωση τίμησε με την 

παρουσία του και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. 

Παντελεήμων. 

 



Προηγουμένως ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. επισκέφθηκε το Δημαρχείο, συνοδευόμενος 

από την Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος κ. Χαρίκλεια Μαργαριτοπούλου, 

όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο.  

Αντικείμενο της εποικοδομητικής συζήτησης που ακολούθησε ήταν η διερεύνηση 

των δυνατοτήτων εμβάθυνσης της ήδη στενής συνεργασίας των δύο πλευρών, 

ιδιαίτερα αναφορικά με δύο βασικούς άξονες: την περαιτέρω ενίσχυση ευάλωτων 

ομάδων του ελληνικού πληθυσμού που πλήττονται από την ακραία φτώχεια, αλλά 

και την αποτελεσματική υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας στη διαχείριση του 

μεταναστευτικού φαινομένου. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο Δήμαρχος 

Ξάνθης απένειμε τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. για την έως σήμερα 

συμβολή του στην αντιμετώπιση του μειονοτικού ζητήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία: Ερτ Κομοτηνής 

Στο περιθώριο της επίσκεψης ο κ. Αλεξανδρής παραχώρησε συνέντευξη στην 

περιφερειακή ραδιοεφημερίδα ΑΜ-Θ της ΕΡΤ και συγκεκριμένα στον 

δημοσιογράφο κ. Σαμή Καραμπουγιούκογλου, στην οποία αναφέρθηκε στο 

κρίσιμο ζήτημα των επικείμενων εκλογών στον Οργανισμό, στις 3 Ιουνίου του 2018.  

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. χαρακτήρισε τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη 

αιρετού Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ως "τελευταία ευκαιρία για την 

αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας και την αποτροπή αποπομπής του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού από τους κόλπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού 

& Ερυθράς Ημισελήνου". Αναφορικά δε με το ζήτημα της επικαιροποίησης του 

Καταστατικού του Οργανισμού, το οποίο παραμένει αμετάβλητο από το 1965, 

δήλωσε ότι ο αναγκαίος και απαραίτητος εκσυγχρονισμός του δεν μπορεί να 

δρομολογηθεί από μία προσωρινή διοίκηση, αλλά σε ένα δεύτερο στάδιο, από μία 

εκλεγμένη, η οποία εκτός των άλλων οφείλει να διευρύνει τον κατάλογο μελών του 

Ε.Ε.Σ., επιχειρώντας ένα μεγάλο και δημοκρατικό άνοιγμα προς την ελληνική 

κοινωνία.  

15 Μαΐου 2018 


