Πειραιάς, 20 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ Πειραιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 15 Ιανουαρίου 2020 η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ της πόλης, στην κατάμεστη
αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά.
Την πίτα ευλόγησε ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ,
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ, ο οποίος μετέφερε και τις εγκάρδιες ευχές του
Σεβασμιωτάτου στους παρευρισκομένους.
Την εκδήλωση κόσμησε με την παρουσία του, από την Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού ο Πρόεδρος, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο οποίος στην ομιλία του έδωσε το χαρμόσυνο
άγγελμα της επαναφοράς του Συλλόγου στην θέση που του αρμόζει τόσο στην ελληνική
κοινωνία, όσο και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, γεγονός που επετεύχθη με πολύ κόπο και εργασία.
Παρών ήταν επίσης και ο Γ. Γραμματέας, κ. Γεώργιος Σκούμας, καθώς και το Τακτικό Μέλος του
Κ.Δ.Σ, κα Ντανιέλλα Μαρία Μαρούδα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και οι εξής πολιτικές αρχές: οι Βουλευτές της ΝΔ Α΄
Πειραιώς, κ.κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο οποίος είχε την ευλογία να βρει και το φλουρί της
Βασιλόπιτας, Ιωάννης Μελλάς, Νικόλαος Μανωλάκος και ο Βουλευτής του Σύριζα Α΄ Πειραιώς και
πρώην Υπουργός, κος Θεόδωρος Δρίτσας. Το Δήμο Πειραιά εκπροσώπησαν οι εντεταλμένοι
Δημοτικοί Σύμβουλοι, κος Μαρκαριάν Χαρουτιούν και η κα Γερασιμούλα - Αλεξάνδρα
Τουμαζάτου. Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε απεσταλμένος της εντεταλμένης Συμβούλου
Εθελοντισμού, κας Ευγενίας Μπαρμπαγιάννη. Τέλος, παρευρέθηκε πλήθος εκπροσώπων από
φορείς της πόλης, εθελοντών, μελών και φίλων του Ε.Ε.Σ.
Πραγματικά μας τιμά πολύ και μας συγκινεί αυτό το ζεστό αγκάλιασμα, γεγονός που εκφράστηκε
και από τον χαιρετισμό της Προέδρου του Τμήματος, κας Νικολέτας Σίμου.
Η εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία του Γραμματέα του Π.Σ. του Τμήματος, κ. Δημητρίου
Κούτσικου, ο οποίος αναφέρθηκε στο πολυσχιδές και πολυετές έργο αλλά και κάματο που
καταβάλουν οι εθελοντές μας, μιας και το Τμήμα καλύπτει τις ανάγκες όλης της Περιφέρειας
Πειραιά.
Εκτός της καθιερωμένης Βασιλόπιτας προσφέρθηκαν εδέσματα, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν την πολυφωνική χορωδία «Ίαμβος», που τραγούδησε
Χριστουγεννιάτικους Ύμνους & Παραδοσιακά Κάλαντα.
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