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     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τελετή Κοπής  Βασιλόπιτας  Περιφερειακού  Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κορίνθου 

 

Μία ακόμη χαρούμενη Πρωτοχρονιάτικη συνάντηση μελών και φίλων πραγματοποίησε το 

Περιφερειακό Τμήμα Κορίνθου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο Ξενοδοχείο «ΕΦΥΡΑ», 

την Κυριακή 14η Ιανουαρίου 2018, επ' ευκαιρία της ανταλλαγής ευχών για το νέο έτος και της 

κοπής της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Την έναρξη της τελετής ευλόγησε ο 

Πρωτοπρεσβύτερος Ι.Ν. Απ. Παύλου Παπαπαναγιώτης. 

Την εκδήλωσε τίμησε με την παρουσία της η Τομεάρχης Σαμαρειτών Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. κ. Μαρίνα Σταμάτη, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιο 

Αυγερινό, η οποία και μετέφερε στο χαιρετισμό της τα συγχαρητήρια και τις θερμές ευχές του 

Προέδρου.  

Άλλη μία επετειακή εκδήλωση του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κορίνθου έλαβε χώρα στην κατάμεστη 

αίθουσα του ξενοδοχείου «ΕΦΥΡΑ», που με πολλή αγάπη και χαρά προσφέρουν κάθε χρόνο τα 

μέλη της οικογένειας Μαντά. Ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος κ. Φώτιος Σπυρόπουλος, στη 



σύντομη ομιλία του προχώρησε σε έναν απολογισμό της ξεχωριστής ιστορίας και διαδρομής 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ενώ απηύθυνε τις εκ μυχίων ψυχής και καρδίας ευχαριστίες 

και ευχές των μελών του Δ.Σ., παραδίδοντας στους οικοδεσπότες εικόνα των Ιατρών Αγίων 

Αναργύρων, όπως επίσης και ανοιχτή πρόσκληση ενεργούς ένταξης στο Ερυθροσταυρικό 

Κίνημα.  

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν η Πρόεδρος του Τμήματος κ. Ευαγγελία Καραθανάση, ο Α’ 

Αντιπρόεδρος κ. Β. Νανόπουλος, η Επικεφαλής των Εθελοντριών Κοινωνικής Πρόνοιας κ. 

Ειρήνη Σπυροπούλου - Γραμματέας του Τμήματος, ο Αρχηγός του Σώματος Σαμαρειτών 

Διασωστών κ. Ι. Κούστας, οι οποίοι από την σκοπιά τους τόνισαν το σημαντικό έργο του 

Τμήματος, υποσχόμενοι ότι αυτό θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και το νέο έτος.  

Την εκδήλωση λάμπρυναν με την παρουσία τους επίσης τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γρ. Ράπτη και Ε. 

Ανδριανέσης, Εθελόντριες Κοινωνικής Πρόνοιας και Νοσηλευτικής, Σαμαρείτες Διασώστες, 

μέλη - αρωγοί και φίλοι του Τμήματος, καθώς επίσης και ο χειρουργός ιατρός κ. Σπ. Τσερώνης, 

π. Εκπαιδευτής Νοσηλευτριών του Τμήματος. 

         

 

 

 

      

 

         

 

    

                                 

 

           

 

 

      



 

 

 

 

     

 

 

     

                     

 

 

 

 

 


