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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ξενοδοχείου Elpida Resort, το πρωί της Κυριακή 26 
Ιανουαρίου 2020, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών, 
παρουσία σύσσωμου του Περιφερειακού Συμβουλίου, μελών, εθελοντών και φίλων του Τμήματος.  

Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης  π. Αθανάσιος, ο οποίος ευλόγησε και τη βασιλόπιτα, η 
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κα Φωτεινή Αραμπατζή, οι Βουλευτές κ.κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, 
Αναστάσιος Χατζηβασιλείου και Κωνσταντίνος Μπούμπας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Σερρών κ. Δ. Μικρός, 
καθώς και ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Β. Κατιρτζόγλου, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας κα Σωτηρία Πάνου, η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ, 
οι επικεφαλής της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης του δήμου Σερρών, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο 
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών, ο Νομίατρος Σερρών, το Μέλος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Στέφου και πλήθος προέδρων και 
εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων της πόλης.   

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών κα Μαρία Θεοδωρίδου, αφού 
πρώτα καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και ευχήθηκε καλή χρονιά, αναφέρθηκε στο πλάνο ανάκαμψης, 
εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού του Ε.Ε.Σ., το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στη συνέχεια προχώρησε στην 
προβολή video με μήνυμα το οποίο απηύθυνε ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός. 
Αμέσως μετά η Πρόεδρος του Τμήματος αναφέρθηκε κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό στις δράσεις του 
Τμήματος της περασμένης χρονιάς και η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή πλακετών στο Σωματείο 
Κρεοπωλών Ν. Σερρών, που στηρίζει το έργο του Ε.Ε.Σ. Σερρών, καθώς επίσης και σε δύο μέλη του 
απελθόντος Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κ. Κ. Κομιτούδη (μέλος του Π.Σ. από το 1977) και την κα Λ. 
Ματζιροπούλου (μέλος του Π.Σ. από το 1992), για την πολυετή προσφορά τους στο Τμήμα Ε.Ε.Σ Σερρών, ενώ 
εύφημος μνεία απονεμήθηκε στον κ. Α. Κανακάρη, Πρόεδρο της Συντεχνίας Αργυροχρυσοχόων Ν. Σερρών για 
τη διαρκή προσφορά του στο Τμήμα.  

Στο τέλος της εκδήλωσης η Πρόεδρος του Τμήματος ευχαρίστησε όλους όσους στηρίζουν το έργο του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ ταυτόχρονα διαβεβαίωσε τους παρισταμένους ότι όλα τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Σερρών θα συνεχίσουν και στο μέλλον να υπηρετούν 
με συνέπεια το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο και μία ανθρώπινη κοινωνία βασιζόμενοι στην ανιδιοτελή 
προσφορά, την αλληλεγγύη και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. 
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