
 

Πάτρα, 6 Φεβρουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Εκδήλωση Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πατρών" 

 
Σε μια λαμπρή εγκάρδια εκδήλωση έκοψε χθες, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, την 
Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του το Περιφερειακό Τμήμα Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον κατάμεστο πολυχώρο Royal, με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων Εθελοντών και άλλων προσκεκλημένων. 

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντωνίου Αυγερινού, ο οποίος ταξίδεψε 
από την Αθήνα γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό. 

Επιπλέον την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Επισκόπου 
Πατρών Χρυσοστόμου Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος, οι Βουλευτές του Νομού Αχαΐας 
κ.κ. Νικόλαος Νικολόπουλος και Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Κώστας 
Πελετίδης, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας Αρχιπύραρχος κ. Νικόλαος 
Ρουμελιώτης, Εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, λοιποί 
επίσημοι και πλήθος πολιτών. 

Κατά το σύντομο χαιρετισμό του ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός εξήρε το έργο που συντελείται 
στο Περιφερειακό Τμήμα των Πατρών προς χάριν του κοινωνικού συνόλου, τόσο από τους 
Εθελοντές και των τριών Τομέων (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών, 
Διασωστών & Ναυαγοσωστών), όσο και από το εξαιρετικά δραστήριο και αποδοτικό 
Διοικητικό του Συμβούλιο. 

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος των Πατρών κ. Τάκης Παπαδόπουλος, 
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης σχεδόν ενός χρόνου από την ανάληψη καθηκόντων του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσίασε εν συντομία τα όσα σημαντικά επετεύχθησαν 
κατά το παρελθόν έτος και μίλησε για τις προοπτικές στο εγγύς μέλλον, επισημαίνοντας και 
τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς των Εθελοντών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην 
ενίσχυση του στόλου των οχημάτων του Τμήματος με δύο νέα ασθενοφόρα και δύο 
διασωστικές μοτοσυκλέτες, στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Σταθμού Πρώτων 
Βοηθειών και το απόγευμα, στην επισκευή του κτιρίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με 
τη βοήθεια του Δήμου Πατρέων, αλλά και στις σημαντικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
όλη την προηγούμενη περίοδο.  



Ο εκπρόσωπος του Επισκόπου Πατρών, Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος, κατά το 
χαιρετισμό του, μίλησε με θερμότατα λόγια για τη διαχρονική προσφορά του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού στην πατρίδα μας και στην κοινωνία, καθώς και για το σθένος των 
χιλιάδων Εθελοντών του. 

Την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας από το Dr. Αυγερινό και τον κ. Παπαδόπουλο  
ακολούθησε η βράβευση ανθρώπων που κατά το χρόνο που πέρασε συνέβαλαν 
καθοριστικά στην ενίσχυση του έργου του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πατρών, και κατ’ 
επέκταση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Η πρώτη τιμητική διάκριση αφορούσε την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, η 
οποία συνέβαλε καθοριστικά στην εξεύρεση χορηγού που ανέλαβε τα έξοδα εκτελωνισμού 
του ενός εκ των δύο ασθενοφόρων οχημάτων που ενισχύουν το στόλο του Τμήματος και 
των δύο διασωστικών μοτοσυκλετών. Τα εν λόγω οχήματα δωρήθηκαν στο Περιφερειακό 
Τμήμα των Πατρών από το Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό της Φρανκφούρτης, ήδη από το έτος 
2010. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι τώρα παρέμεναν σε ακινησία, λόγω γραφειοκρατικών 
προβλημάτων αλλά και ελλείψει κεφαλαίου που αφορούσε τον εκτελωνισμό τους. Η κυρία 
Κουντουρά, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών της στο εξωτερικό, δεν κατάφερε να 
παραστεί στην εκδήλωση και την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο ειδικός συνεργάτης της κ. 
Πέτρος Δαδιώτης. 

Ακολούθως, ο Dr. Αυγερινός επέδωσε τιμητική διάκριση στον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα 
Πελετίδη, τιμώντας στο πρόσωπό του ολόκληρο το Δήμο. Ο Δήμος Πατρέων, το έτος 2017, 
ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Περιφερειακού Τμήματος Πατρών και διέθεσε 
τεχνικό προσωπικό και υλικά, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές στο κτίριό 
του. Η συμβολή του Δημάρχου ήταν καθοριστική. Ο κύριος Πελετίδης, που εμπράκτως έχει 
αποδείξει πολλάκις την εμπιστοσύνη του στο έργο των Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, επεσήμανε τη διαρκή ανταπόκρισή τους σε κάθε εκδήλωση του Δήμου, αλλά και 
οποτεδήποτε ζητείται η βοήθειά τους. 

Η τρίτη τιμητική διάκριση είχε παραλήπτη τον κ. Sabby Mionis, ο οποίος χρηματοδότησε τον 
εκτελωνισμό του ανωτέρω ασθενοφόρου οχήματος και των δύο διασωστικών 
μοτοσυκλετών. Η συμβολή του στην απόδοση στην κοινωνία των πολύτιμων αυτών 
εργαλείων ήταν αποφασιστική! Την τιμητική διάκριση παρέλαβε εκπρόσωπος του κυρίου 
Mionis. 

Αμέσως μετά, το Περιφερειακό Τμήμα Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού απέδωσε 
τιμητικούς επαίνους σε ανθρώπους που στήριξαν το έργο του. Για την Εθελοντική εργασία 
τους στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών τιμήθηκαν οι Ιατροί Σάββας Γιακουμάκης, Αικατερίνη 
Γραφανάκη, Αθανασοπούλου Μαρία, Κορδούλης Χάρης και Ρούφας Παναγιώτης. Η 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής της Τροχαίας Πατρών κα Ιωάννα Παναγοπούλου για τη 
διάθεση προσωπικού και μέσων που ανέλαβαν τη μεταφορά του ενός ασθενοφόρου και 
των μοτοσυκλετών στα κατάλληλα συνεργεία για τη συντήρησή τους. Για τη δωρεά 
υγειονομικού υλικού στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών τιμήθηκε ο επιχειρηματίας κ. Ιωάννης 
Λαϊνιώτης, εκπροσωπώντας της BBD Νικ. Λαϊνιώτης Α.Ε.Β.Ε. Για την αφιλοκερδή συμμετοχή 
της σε εκδήλωση με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Περιφερειακού Τμήματος Πατρών, 
τιμήθηκε η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων “Θανάσης Τσιπινάκης” στο πρόσωπο της 
καλλιτεχνικής της διευθύντριας κας Βάγιας Ζεππάτου. Για στην υποστήριξη και την προβολή 
του έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τιμήθηκε ο κ. Κώστας Καραγιάννης της 
EMPHASIS Υπηρεσίες Επικοινωνίας, ενώ για τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις του Τμήματος 
τιμήθηκε ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Πατρών, στο πρόσωπο του υπευθύνου κ. 
Διογένη Οικονόμου. Τέλος, μεταξύ εκείνων που έλαβαν έπαινο, ήταν και ο εκτελωνιστής κ. 
Στράτος Γεωργαλάς για τον δωρεάν εκτελωνισμό του ασθενοφόρου και των μοτοσυκλετών. 

Η όμορφη εκδήλωση ξεκίνησε με τραγούδια της χορωδίας “Cantelena”, ενώ έκλεισε με 
χορούς από το Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Πατρών. 



Το Περιφερειακό Τμήμα Πατρών ευχαριστεί θερμά όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία 
τους την εκδήλωση και τους εύχεται καλή χρονιά με υγεία και κάθε επιτυχία. Ιδιαιτέρως 
ευχαριστεί τους χορηγούς της εκδήλωσης: 

 Τα ζαχαροπλαστεία: 
ΛΟΤΣΑΡΗΣ 
CARAVEL 
ALLEGRO 
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) 
ΓΛΥΚΟΤΕΧΝΙΕΣ 

 Το ανθοπωλείο ΑΝΘΟΚΗΠΟΣ για τη σύνθεση λουλουδιών 

 Τα κοσμηματοπωλεία:  
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και ΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ  

 Τους τηλεοπτικούς σταθμούς ΛΥΧΝΟΣ ΚΑΙ LEPANTO που κάλυψαν τηλεοπτικά την 
εκδήλωση 

 Την εταιρεία ΙΔΕΟΦΩΣ, για τη δωρεάν κατασκευή BANNER 

 Τη χορωδία CANTELENA και το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΑΤΡΩΝ, που 
πλαισίωσαν καλλιτεχνικά την εκδήλωση. 
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