
 
       

Αλεξάνδρεια, 10 Φεβρουαρίου 2017 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: "Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Τοπικό Τμήμα 
Ε.Ε.Σ. Αλεξάνδρειας" 

 

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, στην όμορφη αίθουσα του ξενοδοχείου «ΜΑΝΘΟΣ», την οποία 
παραχώρησε ευγενώς η ιδιοκτήτρια κ. Ντίνα, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι Εθελοντές και η 
Νοσηλεύτρια του Τοπικού Τμήματος E.E.Σ. Αλεξάνδρειας κ. Ελένη Γραμματικοπούλου 
έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα με την παρουσία φίλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
καθώς και εκπροσώπων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. 

Την πίτα ευλόγησε ο Αιδεσιμολογιώτατος  π. Θεόδωρος ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
ο Δήμαρχος της πόλης κ. Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Βουλευτής Ημαθίας κ. Χρήστος Αντωνίου, 
ο ανώτερος Στρατιωτικός Δ/της Συνταγματάρχης κ. Χαράλαμπος Μπατιμαρούδης, ο 
πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μπρουσκέλης, οι Στρατηγοί ε.α. κ.κ. 
Καραντζίκος Αθανάσιος και Γκαβαρδίνας Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α. κ. Στέφανος 
Δελιόπουλος, η Σχολική Σύμβουλος και Εθελόντρια του Τμήματος κ. Ευθυμία Γώτη, ο Δ/ντής 
του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου κ. Θεόδωρος Χαλαστάνης, οι γιατροί  κ.κ. 
Αστέριος Καρούλιας (μέλος του Δ.Σ.) και Αθανάσιος Σιδηρόπουλος, Πρόεδροι Συλλόγων και 
Εθελοντές μας.  

    

 



Ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Κώστας Στεφανάκης, αφού ευχαρίστησε τους 
παρευρισκομένους, αναφέρθηκε στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή, 
κατά την διάρκεια του 2016, ενώ ο Στρατηγός κ. Καραντζίκος μίλησε για την 
προσωπικότητα του Ερρίκου Ντυνάν, θεμελιωτή του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού 
& Ερυθράς Ημισελήνου. Στη συνέχεια μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα απονεμήθηκε 
έπαινος από το Τοπικό Τμήμα στην «Ομάδα Ανώνυμων Οικογενειών (F.A.)» για τις 
προσπάθειές τους να βοηθήσουν τις οικογένειες και τους φίλους ατόμων που 
αντιμετωπίζουν ή είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα με τις ναρκωτικές ουσίες.  

Τέλος, ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, αφού εξήρε το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και 
ειδικότερα του Τοπικού Τμήματος στην περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας, διαβεβαίωσε ότι 
θα παραχωρηθεί από τον Δήμο δωρεάν χώρος στέγασης του Τοπικού Τμήματος σε 
νεόκτιστο κτίριο της πόλης, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Εθελοντών μας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να εκφράσει και δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του 
για τις δωρεές που πραγματοποιήθηκαν προς το Τμήμα μας το τελευταίο χρονικό 
διάστημα: από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας και τα Φαρμακεία Γεωργίου 
Σπυρίδη, Θέμελη Αποστόλου, Σοφίας Κεμπαπίδου & Ζωής Ζουμπουλάκη (χορήγηση 
φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού), την κα Πηνελόπη Βενέτη (δωρεά αναπηρικού 
ηλεκτρικού αμαξιδίου) και τέλος την επιχείρηση BOSCH CAR SERVICE Γεώργιος  Πρόιος 
(δωρεά ενός απινιδωτή). 


