
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ηλιοφπολθ, 25 Ιανουαρίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Εκδήλωςη κοπήσ Πρωτοχρονιάτικησ πίτασ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. 

Ηλιοφπολησ 

Στισ 15 Ιανουαρίου 2023, ςτο Μουςείο Εκνικισ Αντίςταςθσ Ηλιοφπολθσ, το Περιφερειακό 

Τμιμα τθσ Ηλιοφπολθσ του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίθςε τθ κοπι τθσ Πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ, 

μζςα ςε μια ηεςτι και ερυκροςταυρικι ατμόςφαιρα, παρουςία του Προζδρου τθσ 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ, Dr. Αντωνίου Αυγερινοφ, του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ, κ. Γεωργίου Σκοφμα και του Δθμάρχου Ηλιοφπολθσ, κ. Γεωργίου Χατηθδάκθ. 

Τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ τθν εκδιλωςθ Αντιδιμαρχοι τθσ πόλεωσ μασ, Πρόεδροι 

Παρατάξεων και φορζων κακώσ και αντιπροςωπείεσ άλλων Περιφερειακών Τμθμάτων του 

Ε.Ε.Σ. κακώσ και μζλθ του Ε.Ε.Σ. 

Στθν εκδιλωςθ, παρουςία του Προϊςταμζνου του Ιεροφ Ναοφ Κοιμιςεωσ Θεοτόκου 

Ηλιουπόλεωσ Πανοςιολογιοτάτου, πατρόσ Σπυρίδωνα Κατραμάδου, ευλογικθκε θ 

Πρωτοχρονιάτικθ πίτα και ζγινε ανταλλαγι ευχών για το νζο Ζτοσ. 

Τθν εκδιλωςθ πλαιςίωςε θ χορωδία του Διεκνοφσ Ωδείου, του κ. Γεωργίου Σιωρά, θ οποία 

ςυμμετείχε με εορταςτικοφσ Χριςτουγεννιάτικουσ και Πρωτοχρονιάτικουσ φμνουσ. 

Χαιρετιςμοφσ απθφκθναν ο Πρόεδροσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιοσ 

Αυγερινόσ, ο οποίοσ ςτθν ομιλία του επικεντρώκθκε ςτθν ςθμαςία του εκελοντιςμοφ ςτθν 

ηωι του ανκρώπου ωσ πανανκρώπινθσ αξίασ, ενώ μνθμόνευςε ιςτορικζσ περιόδουσ – 

ςτακμοφσ τθσ ςυνειςφοράσ του Ε.Ε.Σ. παγκοςμίωσ ιδιαιτζρωσ δε ςε περιόδουσ πολζμων, 

αναταραχών και δοκιμαςιών. 

Ο Διμαρχοσ Ηλιοφπολθσ ςτθν ομιλία του εξιρε τθν ςυνειςφορά των μελών του 

Περιφερειακοφ Τμιματοσ τθσ Ηλιοφπολθσ ςτα δρώμενα τθσ πόλεωσ ενώ δεςμεφτθκε για 

τθν ςυνεχι ςυμπαράςταςι του ςτο ζργο του Περιφερειακοφ Τμιματοσ. 

Σθμαντικι ςτιγμι απετζλεςε θ βράβευςθ με αναμνθςτικζσ πλακζτεσ του Προζδρου τθσ  

Κεντρικισ Διοίκθςθσ, Dr. Αντωνίου Αυγερινοφ, του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Κεντρικισ 

Διοίκθςθσ, κ. Γεωργίου Σκοφμα και του Δθμάρχου Ηλιοφπολθσ, κ. Γεωργίου Χατηθδάκθ για 

τθν μζγιςτθ ςυμβολι και ςυνειςφορά τουσ ςτθν υλοποίθςθ του μακρόπνοου οράματοσ μασ 



για τθ δθμιουργία Σχολισ Εκελοντών Νοςθλευτών ςτο Διμο Ηλιοφπολθσ με τθν 

παραχώρθςθ αικοφςθσ για τθν υλοποίθςθ μακθμάτων και λοιπών ςεμιναρίων, ενώ 

παράλλθλα βραβεφτθκαν για τθν ουςιαςτικι ςυνειςφορά τουσ ςτθν υλικοτεχνικι 

υποςτιριξθ τουσ για τον ευπρεπιςμό τθσ παραχωρθκείςθσ αικοφςθσ ο Αντιδιμαρχοσ 

Τεχνικών Υπθρεςιών του Διμου Ηλιοφπολθσ, κ. Κωνςταντίνοσ Σεφτελισ, κακώσ και το 

μζλοσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ, κα Ανατολία Γεωργακοποφλου. 

Το ςυγκινθςιακό κλίμα κορυφώκθκε με τθν βράβευςθ τθσ Γραμματζωσ του Π.Σ. του 

Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ηλιοφπολθσ και εκελόντριασ νοςθλεφτριασ, κασ Ευαγγελίασ 

Παπαδοποφλου, για τθν πεντθκονταετι και πλζον προςφορά τθσ ςτα δρώμενα του Ε.Ε.Σ. 

Η εκδιλωςθ ολοκλθρώκθκε με τθν παροχι ςχετικοφ κεράςματοσ. 

*** 


