
 
Ορεστιάδα, 11 Ιανουαρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας 

 
Για να παρακολουθήσετε το βίντεο της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας, πιέστε εδώ.  

Με την παρουσία των μελών, των φίλων και των τοπικών αρχών έλαβε χώρα, στις 4 
Ιανουαρίου 2017, ώρα 18:00, σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της πόλης η επίσημη 
τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Περιφερειακού Τμήματος 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ορεστιάδας, το οποίο δραστηριοποιείται στην πόλη για 
δεκαετίες επιδεικνύοντας πλούσια και αξιόλογη δράση. 

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε από ιερείς-εκπροσώπους της τοπικής 
Εκκλησίας,  ο Αγιασμός της νέας χρονιάς και η ανταλλαγή ευχών για ένα ελπιδοφόρο 2017.  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας κ. Ν. Πανταζής προχώρησε σε έναν σύντομο 
απολογισμό των δράσεων του Τμήματος για το έτος που προηγήθηκε, εστιάζοντας τόσο 
στις 7 Θεμελιώδεις Αρχές του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού (βάσει των οποίων 
πορεύεται και δρα κάθε Εθνικός Σύλλογος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 
παγκοσμίως) όσο και στο έργο των 3 επιμέρους Τομέων του Τμήματος: Σαμαρειτών 
Διασωστών, Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας. Επιπλέον αναφέρθηκε επιγραμματικά 
στις προγραμματισμένες δράσεις και στους στόχους του Τμήματος για το έτος 2017.   

Ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας κ. Ν. Νικολαΐδης ευχαρίστησε από την 
πλευρά του τους παρισταμένους και τους συντελεστές της εκδήλωσης, τονίζοντας μεταξύ 
άλλων ότι η παρουσία τους αυτή όχι μόνο σηματοδοτεί τη στάση τους έναντι της ιδέας του 
Εθελοντισμού, αλλά επιβεβαιώνει τη βούλησή τους να υποστηρίξουν έμπρακτα το Τμήμα 
Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008  
για τις υπηρεσίες του Τμήματος από την κ. Καμπρούδη Ελένη, εκπρόσωπο της TÜV AUSTRIA 
HELLAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=7TizHVzsOqg


Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η βουλευτής Έβρου κα Νατάσα Γκαρά, ο Δήμαρχος 
Ορεστιάδας κ. Βασίλειος Μαυρίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος 
Καραγιάννης και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Παναγόπουλος διοικητής 
της 3ης Ταξιαρχίας, εκπρόσωπος της 30ής Ταξιαρχίας, εκπρόσωπος της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ο πρώην πρόεδρος του Τμήματος και πρώην Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. 
Βαρσαμακίδης Βαρσάμης, ο εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου κ. Ανδρέας 
Παπανδρούδης,  ο Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, 
Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών και Αρχηγός Ελλάδας κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή, ο υπεύθυνος του 
Τοπικού Τμήματος Σαμαρειτών κ. Amar Wakim, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ε.Σ. Ορεστιάδας, πολλοί φίλοι-υποστηρικτές του Τμήματός μας και εκπαιδευόμενοι 
εθελοντές Σαμαρείτες. 
 
 

 

 
  

 

 


