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Μ
ία νέα αρχή επιχει-
ρείται στον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό με βα-
σικό βήμα το άνοιγμα 

στην κοινωνία. Οπως επέβα-
λε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυ-
ρός και υπαγορεύεται πλέον 
και από το νέο καταστατικό 
του ΕΕΣ, άνοιξε το μητρώο 
των μελών και κάθε πολίτης 
μπορεί να γίνει μέλος του.
Μέχρι τώρα αποτελούσε ένα 
κλειστό φορέα με πρόσβαση 
για λίγους. Αυτοί ήταν και 
οι μόνοι που είχαν δικαίω-
μα στην εκλογή της κεντρι-
κής διοίκησης.
Ο νέος πρόεδρος του ΕΕΣ 
Ανδρέας Μαμαντόπουλος 
ήρθε χθες στην Πάτρα με 
την Α΄ αντιπρόεδρο Βασι-
λική  Κωνσταντινίδου προ-
κειμένου να ενημερώσουν το 
σύνολο των εθελοντών για τα 
νέα δεδομένα και παράλληλα 
να απευθύνουν πρόσκληση 
συμμετοχής σε όποιον πολί-
τη επιθυμεί να γίνει μέλος. 
«Πρέπει ο ΕΕΣ να ανοίξει 
στην κοινωνία. Οσο περισ-
σότερα μέλη καταφέρουμε να 
γράψουμε τόσο καλύτερα θα 
είναι για το κίνημα αλλά και 
για τον Διεθνή Ομοσπονδία 
του Ερυθρού Σταυρού» ανέ-
φερε ο κ. Μαμαντόπουλος. 
Οι εγγραφές θα γίνονται έως 
τις 6 Φεβρουαρίου. Μέχρι 
την ίδια ημερομηνία θα κα-
τατίθενται και υποψηφιότη-

τες για την κεντρική διοίκη-
ση καθώς και για τα παραρ-
τήματα.    
Η συνδρομή εγγραφής των 
νέων μελών ανέρχεται στο 
ποσό των 20 ευρώ και για 

τους εθελοντές στο ποσό των 
10 ευρώ. 
Δικαίωμα να θέσουν υποψη-
φιότητα στα διοικητικά όργα-
να έχουν οι πάντες αρκεί να 
είναι μέλη του ΕΕΣ. Οπως 

αναφέρθηκε στη διάρκεια της 
συνάντησης μέρος ή το σύ-
νολο του ποσού που θα συ-
γκεντρωθεί στο κάθε παράρ-
τημα θα διατίθεται για να κα-
λύπτει τις ανάγκες του. 
Θα πρέπει να αναφέρου-
με ήταν από τις λίγες φο-
ρές στην ιστορία του τοπι-
κού παραρτήματος του ΕΕΣ 
που βρέθηκαν σε κοινή συ-
νάντηση και τα τρία τμήματα, 
Νοσηλευτικής, Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Σαμαρειτών. 
Αλλωστε στη διάρκεια της συ-
ζήτησης επισημάνθηκε από 
πολλούς η ανάγκη στενότε-
ρης και ουσιαστικότερης συ-
νεργασίας. Οταν εθελοντές 
και παλαιά μέλη της διοίκη-
σης έθεσαν ζήτημα για παλιά 
αμαρτήματα ζητώντας απα-
ντήσεις, δεν δόθηκε συνέ-
χεια με την επισήμανση ότι 
θα αποφανθεί η δικαιοσύνη.    

πΙτεΣ

 Σήμερα στις 9 το βράδυ, το Καρναβαλικό Κομιτάτο 
θα κόψει την πίτα του και μας προσκαλεί να κηρύ-

ξουμε μαζί του την έναρξη του Καρναβαλιού! Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στο Στέκι του Κομιτάτου (Καραϊσκά-
κη 66). Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30 και οι σόμπες θα 
καίνε από το πρωί...

 Αύριο το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας Καλλίπολις με 
αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγμα-

τοποιεί εκδήλωση με θέμα: «Η πρόκληση της απόλαυσης». 
Ο προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο Κώστας Γκοτζαμάνης 
– ψυχίατρος, διευθυντής του κέντρου «Τόπος Ψυχοθερα-
πείας» και συγγραφέας του βιβλίου «Μεγαλώνοντας (με) 
το παιδί μου». Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα 
γραφεία του Κέντρου Πρόληψης επί της ΝΕΟ Πατρών – 
Αθηνών 35 (1ος όροφος).

 Τα μέλη και το ΔΣ της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» μας προσκα-
λούν στην ξεχωριστή κοπή της πρωτοχρονιάτικης 

πίτας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Ιανουα-
ρίου στις 18:30, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
του φορέα (Σαρανταπόρου 20).  

 Ο όμιλος Inner Wheel Patra Europea διοργανώνει 
την Κυριακή 20 Ιανουαρίου και ώρα 8.30μ.μ. στο 

Beer Bar Q μια φιλανθρωπική εκδήλωση για τον εορτασμό 
των 95 χρόνων από την Ιδρυση του Inner Wheel και την 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ομίλου. Την εκδή-
λωση θα πλαισιώσουν μουσικά η Χρυσούλα Στεφανάκη, 
οι 1550 και ο Τζόνι Ανδριόπουλος. Σκοπός της εκδήλω-
σης είναι η στήριξη των παιδιών με σύνδρομο Down. 

 Το Αντωνοπούλειο Ιδρυμα μας προσκαλεί στην κο-
πή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του την Τρίτη 22 Ια-

νουαρίου στις 6.00 μ.μ. στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αχαΐας (Ρήγα Φεραίου 58).

 Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ενωσης για 
την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυ-

τικής Ελλάδας σας προσκαλέσει στην Επιστημονική Εκδή-
λωση με θέμα: «Κόπωση στην Σκλήρυνση Κατά Πλάκας»
και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί το άλλο Σάββατο 26 Ιανουαρίου και 
ώρα 5:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Αστήρ». 

Νέα εποχή στον ιστορικό φορέα: Πρόσκληση για εγγραφή μελών απηύθυνε ανοιχτά ο νέος πρόεδρος.

Ο Ερυθρός άνοιξε 
πόρτες για όλους

Τη Δευτέρα πουμας πέρασε, ο 
Ροταριανός Ομιλος Πάτρας 

έκοψε την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του στον «Αστέρα».
Προσκεκλημένος σε αυτήν την 
ιδιαίτερη και γιορταστική συ-
νεστίαση ήταν ο τέως διοικη-
τής (2014-2015) της 2484 Ρο-
ταριανής Περιφερείας (Βορεί-
ου Ελλάδος) ροτ. Κώστας Καρ-
βούνης, γεωπόνος, υπεύθυνος 
για τα έργα που συγχρηματο-
δοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο στην Περι-

φέρεια Ιονίων Νήσων (ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΠ ΙΟ-
ΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ). Το θέμα της 
ομιλίας του ήταν:
«Η τέχνη της ηγεσίας σε δύ-
σκολους καιρούς. Μια προ-
σέγγιση των προσόντων που 
πρέπει να έχει ο ηγέτης σε επο-
χές κρίσης».
Ο τέως διοικητής παρουσία-
σε το θέμα με χαρακτηριστι-
κή άνεση χρησιμοποιώντας 
διαχρονικά παραδείγματα ηγε-
τών που διακρίθηκαν σε επο-

χές κρίσης, καθώς και των χα-
ρακτηριστικών τους που συνέ-
τειναν στην επιτυχημένη ηγε-
σία τους. 
Μετά το θαυμάσιο δείπνο του 
«Αστέρα», πραγματοποιήθη-
κε η εισδοχή 2 νέων μελών 
στον Ομιλο, των ιατρών Πα-
ναγιώτη Παγώνη και Κωνστα-
ντίνου Συγγούνη, με ανάδοχο 
τον πρόεδρο του Ομίλου Κων-
σταντίνο Νικολακόπουλο. Οι 
συνδαιτυμόνες καλωσόρισαν 
με θερμό χειροκρότημα τους 

νέους Ροταριανούς.
Εν συνεχεία, μέλη του ΔΣ του 
Ομίλου μαζί με τον τέως διοι-
κητή έκοψαν την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα και ευχήθηκαν 
στους Ροταριανούς και τους 
πολλούς φίλους του Ομίλου 
για τη νέα χρονιά. Τυχερή της 
βραδιάς η Δρ. Πίτσα Φούρκα-
Μανουσοπούλου, ορθοδοντι-
κός, η οποία και παρέλαβε το 
γούρι που προσέφερε ο αντι-
πρόεδρος του Ομίλου ροτ. Ντί-
νος Ξένος, χρυσοχόος. 

Πίτα... με ηγετικές ανησυχίες από τους Ροταριανούς

επΙΚΑΙΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

Στιγμιότυπο από την ομιλία
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Παράταση προθεσμίας 

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης 

Σε απάντηση προχώρησε το 
υπουργείο Εσωτερικών σε ερώ-

τηση που κατέθεσαν 32 βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών 
και ο βουλευτής Αχαΐας, Κώστας 
Σπαρτινός, σχετικά με το ενδεχό-
μενο παράτασης της προθεσμίας 
για τη δήλωση απαλλαγής από τα 
δημοτικά τέλη, των κενών και μη 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. 
Συγκεκριμένα, με το Αρθρο 222 
του Ν.4555/2018 παγιώθηκε νομοθετικά η απαλλαγή των 
κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα προα-
ναφερθέντα δημοτικά τέλη. Η αυτή διάταξη έδινε εξάμηνη 
προθεσμία - έως τις 19 Ιανουαρίου του 2019 - σε όλους 
τους ιδιοκτήτες, που δεν είχαν δηλώσει τα ακίνητά τους 
στους οικείους δήμους, να τα δηλώσουν. Ωστόσο, φαίνε-
ται ότι αρκετοί πολίτες ιδιοκτήτες ακινήτων δεν ήταν ενη-
μερωμένοι. Ως εκ τούτου οι βουλευτές ζήτησαν την εξέ-
ταση από πλευράς Υπουργείου του ενδεχόμενου παράτα-
σης της ως άνω προθεσμίας.Στην απάντησή του το υπουρ-
γείο Εσωτερικών δεσμεύεται για την παράταση της προ-
θεσμίας με άμεση νομοθετική ρύθμιση το αμέσως ερχό-
μενο διάστημα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλού-
νται τα μέλη της Διακιδείου Σχολής Λαού Πατρών σε 

ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 27 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 πμ στην αίθου-
σα διαλέξεων της Σχολής (Κανακάρη 58), με θέματα:
1. Λογοδοσία Πεπραγμένων.
2. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση απολογι-
σμού - προϋπολογισμού.
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΣ.
Θα προηγηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
Σχολής  
 Ο πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 Ιωάννης Φ. Αθανασόπουλος Στέφανος Σκαρπέλλος  

ΑπΑΛΛΑΓΗ τεΛΩΝ

ΔΙΑΚΙΔεΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΛΑΟΥ
Η διοίκηση κόβει την πίτα με ομοθυμία

Βασιλική  Κωνσταντινίδου, Γιώργος Νιάρος (πρόεδρος τοπικού παραρτήματος ΕΕΣ), Ανδρέας 
Μαμαντόπουλος

Εθελοντές, μέλη, φίλοι του ΕΕΣ της Πάτρας


