
 

Τρίκαλα, 27 Νοεμβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσκεψη Προέδρου Ε.Ε.Σ. στο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Τρικάλων 

Στην πόλη των Τρικάλων παραβρέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 26 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνης Αυγερινός, η Αντιπρόεδρος κα. Μ. Δημουλά, ο Γεν. Γραμματέας 
κ. Γ. Σκούμας και το μέλος του ΚΔΣ κα. Αικ. Παλιούρα, καλεσμένοι του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Τμήματος, με αφορμή την εκδήλωση CELEBRITIES SHOW, που πραγματοποιήθηκε από τον παρουσιαστή 
του ASTRA TV Κων/νο Καμέα, με σκοπό, αυτή τη χρονιά, την ενίσχυση των σκοπών του Τμήματος 
Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.  

Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, το κλιμάκιο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο Dr Αντώνιο Αυγερινό, προσήλθε στα γραφεία του Τμήματος όπου τους υποδέχτηκαν η Πρόεδρος 
του τοπικού Τμήματος κα. Β. Μηλιώνη, με τα Μέλη του τοπικού Διοικητικού Συμβουλίου, την επίτιμη 
Πρόεδρο του Τμήματος και μέλος ΚΔΣ κα. Τζ. Λιάγκα και Εθελοντές. 

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Dr Αυγερινός αναφέρθηκε στο όραμά του για τον Ερυθρό Σταυρό, την 
ανοδική πορεία του Οργανισμού και στην πρόσφατη συνεργασία με την COSCO. 

Χαιρετισμό απεύθυναν επίσης η Αντιπρόεδρος κα. Μαρία Δημουλά, ο Γεν. Γραμματέας κ. Γ. Σκούμας και  
το μέλος του ΚΔΣ κα. Αικ. Παλιούρα, όπου και αναφέρθηκαν στον επικείμενο στρατηγικό σχεδιασμό για 
την πενταετία 2020-2025. 

Ακολούθως μετέβησαν στον χώρο της εκδήλωσης, που συγκέντρωσε εκατοντάδες κόσμου ως κοινό, ενώ 
διάσημοι καλλιτέχνες ερμήνευσαν επιτυχίες τους και πάνω από 30 μοντέλα παρουσίασαν γυναικεία και 
ανδρική μόδα. 

Στη σκηνή του SHOW ανέβηκαν μετά από πρόσκληση του παρουσιαστή, ο Πρόεδρος Dr. Αντώνιος 
Αυγερινός, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο του Τμήματος κα. Βανέσα Μηλιώνη. Ο κ. Πρόεδρος 
απαντώντας σε ερωτήσεις του παρουσιαστή και απευθυνόμενος στο ακροατήριο έκανε αναφορά: 

1. Στη σημαντική δράση των εθελοντών και 
2. Στο άμεσο όραμα του Ερυθρού Σταυρού. 

Για την μεγάλη ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις δράσεις του Τμήματος έκανε αναφορά και η κα. 
Μηλιώνη στέλνοντας τις ευχές της στο κοινό και στους τηλεθεατές με αφορμή την βιντεοσκόπηση της 
εκδήλωσης η οποία θα μεταδοθεί το βράδυ των Χριστουγέννων από το ASTRA TV.  


