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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πάτρας 

Σε μια ζεστή και εγκάρδια εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020, 
στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Πατρών. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της 

Μητροπόλεως Πατρών, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και κ. Γεώργιος Σκούμας αντίστοιχα, ο 
Βουλευτής του νομού μας Κωνσταντίνος Μάρκου, καθώς και εκπρόσωποι των λοιπών 
Βουλευτών, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της περιοχής μας, αρχές της 
τοπικής κοινωνίας, πλήθος εθελοντών, καθώς και μέλη και υποστηρικτές του Ε.Ε.Σ. στην 
Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, στον χαιρετισμό του, ευχήθηκε υγεία και 
ευημερία σε όλους τους παρευρισκομένους εκφράζοντας την χαρά του που βρέθηκε κοντά 
στους ανθρώπους ενός από τα μεγαλύτερα Περιφερειακά Τμήματα και την στήριξή του στο 
έργο της Πάτρας. Επίσης, τόνισε ότι στόχος του είναι η αναγέννηση του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού ώστε να αποκτήσει την αίγλη και το σεβασμό που του αξίζει ξανά στην Ελληνική 
Κοινωνία. Τέλος, υποσχέθηκε να προμηθευθεί το Τμήμα με ένα επιβατικό αυτοκίνητο για τις 

ανάγκες του, αναγγελία που σκόρπισε ενθουσιασμό αφού ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα 
των Εθελοντικών Σωμάτων. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πατρών, κ. 
Γεώργιος Νιάρος, ο οποίος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του Τμήματος για το 2019 και 
τόνισε τους στόχους για το 2020, που αφορούν την επίτευξη της καταστατικής πρόβλεψης 
για οικονομική επάρκεια του Τμήματος, την πλήρη ανακαίνιση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και τη διεύρυνση των κοινωφελών δράσεων των Εθελοντικών Σωμάτων. 

Στο τέλος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε απονομή επαίνων, βραβεύσεων και τιμητικής 
πλακέτας σε χορηγούς αλλά και σε πρόσωπα, τα οποία έχουν συνεισφέρει στο Τμήμα Ε.Ε.Σ. 
Πατρών.  
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