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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: "Εκδήλωση του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πατρών στο Θέατρο Πάνθεον" 

 
Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Πατρών του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο κατάμεστο από 500 και πλέον άτομα θέατρο “Πάνθεον”, χθες 
Τετάρτη 3 Μαΐου 2017. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το νεοδιορισθέν 
Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος για την επανεκκίνηση και την επανίδρυσή του, σύμφωνα με τις 
Επτά Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος, αλλά και εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού 
και Ερυθράς Ημισελήνου. 

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, 
ο Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος 
Αυγερινός, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, εκπρόσωποι των 
πολιτειακών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της χώρας και των σωμάτων ασφαλείας, συνεργάτες 
του Τμήματος και πλήθος πολιτών. 

Θέμα της εκδήλωσης ήταν η έννοια και η αξία της Εθελοντικής προσφοράς, που αποτελεί άλλωστε και 
τον κύριο σκοπό και στόχο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Πατρών. Την προσφορά αυτή υπογράμμισαν όλοι οι ομιλητές της εκδήλωσης, εξαίροντας μάλιστα το 
πολύπλευρο έργο που επιτελούν για την περιοχή και όχι μόνο, οι πολυπληθείς Εθελοντές του Τμήματος 
Πατρών. 

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο οποίος 
μίλησε για την προσφορά των εκατομμυρίων Εθελοντών του Παγκοσμίου Κινήματος του Ερυθρού 
Σταυρού -και ιδιαίτερα αυτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού-, καθώς και ο Ιατρός-Αιματολόγος κ. 
Νικόλαος Σπυρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αξία της Εθελοντικής Δωρεάς μυελού των οστών.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν με μετάλλια και επαίνους εξωτερικοί εκπαιδευτές και 
συνεργάτες των τριών Σωμάτων του Ε.Ε.Σ. (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών 
Διασωστών) που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα, καθώς και πλήθος χορηγών για την πολυετή τους 
στήριξη στο Περιφερειακό Τμήμα Πατρών. 

Την εκδήλωση, η οποία έκλεισε με τη μουσική της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών, παρουσίασε η 
έγκριτη δημοσιογράφος κ. Μαρίνα Ριζογιάννη. 

 


