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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Πρόεδροσ του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ ςτην κοπή τησ Πρωτοχρονιάτικησ 

Πίτασ του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Πάτρασ 

Σε ιδιαίτερα ηεςτό και γιορτινό κλίμα πραγματοποιικθκε τθν Πζμπτθ, 12 Ιανουαρίου 2023,ςτο 
ξενοδοχείο “My Way” τθσ Πάτρασ, θ εκδιλωςθ για τθν κοπι τθσ Πρωτοχρονιάτικισ Πίτασ που 
διοργάνωςε το Περιφερειακό Τμιμα του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ ςτθν Πάτρα, παρουςία του 
Προζδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινοφ, τθσ Προζδρου του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Πάτρασ κασ Τάνιασ 
Κανελλοποφλου, τθσ Τομεάρχθ Σαμαρειτών-Διαςωςτών& Ναυαγοςωςτών του Ε.Ε.Σ. κασ Μαρίνασ 
Σταμάτθ, κακώσ και πλικουσ εκελοντών και των τριών Σωμάτων του Ε.Ε.Σ. 

Στθν ζναρξθ τθσ εκδιλωςθσ απθφκυνε χαιρετιςμό ο Πρόεδροσ του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιοσ Αυγερινόσ, 
ςτζλνοντασ ευχζσ για υγεία, χαρά και ευθμερία, δράττοντασ παράλλθλα τθν ευκαιρία για να επιςθμάνει 
τθν αναγεννθτικι πορεία του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο,  
ανακτώντασ με ςτακερά βιματα ςε γερζσ βάςεισ τθν αίγλθ του παρελκόντοσ ςτθν Ελλθνικι Κοινωνία.  

Τθ Βαςιλόπιτα ευλόγθςε ο Σεβαςμιότατοσ Μθτροπολίτθσ Πατρών κ.κ. Χρυςόςτομοσ, ο οποίοσ ευχικθκε 
ευλογθμζνθ και δθμιουργικι χρονιά με αγάπθ και προςφορά ςτον ςυνάνκρωπο, τονίηοντασ ότι κα 
ςτακεί αρωγόσ ςτο ζργο και τισ δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ του Ε.Ε.Σ. 

Τθν εκδιλωςθ του Ε.Ε.Σ. τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ, μεταξφ άλλων, ο Υφυπουργόσ αρμόδιοσ για τον 
Απόδθμο Ελλθνιςμό, κ. Ανδρζασ Κατςανιώτθσ, οι Βουλευτζσ Αχαΐασ κ. Ιάςωνασ Φωτιλασ και κα Χριςτίνα 
Αλεξοποφλου, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδοσ κ. Νεκτάριοσ Φαρμάκθσ,ο Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. 
Αχαΐασ και αρμόδιοσ για κζματα δθμόςιασ υγείασ, κ. Χαράλαμποσ Μπονάνοσ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ 
Συντονιςμοφ Διοίκθςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και πρώθν Πρόεδροσ του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Πάτρασ, κ. 
Παναγιώτθσ Παπαδόπουλοσ και ο Διμαρχοσ Πφργου, κ. Παναγιώτθσ Αντωνακόπουλοσ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι η Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδοσ, ςτο πλαίςιο τθσ εξαιρετικισ ςυνεργαςίασ με το 
Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Πάτρασ, ανακοίνωςε ότι θα ενιςχφςει το πλοφςιο ανθρωπιςτικό ζργο του Τμήματοσ 
ςυμβάλλοντασ ςτην αναβάθμιςη του κτηρίου του Ε.Ε.Σ. ςτην Πάτρα αλλά και με δωρεά οχήματοσ για 
τισ ανάγκεσ του τμήματοσ.  


