
 

Περιφερειακό Τμήμα Σερρών                                                                   

Ορφέως 23, Τ.Κ. 621 22 Σέρρες 

email: e.e.s.serres@gmail.com  

Τηλ. & Fax: 23210 22711 

Σέρρες, 22 Μαΐου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: "Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 
από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Σερρών" 

 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Σερρών εκδήλωση για 
την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, στην αίθουσα «Γ. Χρηστίδης» 
του Επιμελητηριακού Μεγάρου Σερρών, την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018. Κεντρικός ομιλητής της 
εκδήλωσης ήταν ο ειδικός Ιατρός Παθολόγος - Ογκολόγος, κ. Κωνσταντίνος Μποτσόλης, ο οποίος 
ανέπτυξε το θέμα: «Η διαχρονικά ευεργετική συμβολή του Ερυθρού Σταυρού στην ογκολογία». 

Στην αρχή της εκδήλωσης η Πρόεδρος του Τμήματος κ. Θεοδωρίδου Μαρία απηύθυνε χαιρετισμό 
στο πολυπληθές ακροατήριο δίνοντας το στίγμα της 8ης Μαΐου, ενώ πριν αρχίσει ο κεντρικός 
ομιλητής την εισήγησή του, διαβάστηκε κοινή δήλωση του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ε/Σ & Ε/Η και του Προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού.  

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Αντιπρόεδρος του Τμήματος κ. Μόσχου Κυριακή, η οποία 
παρουσίασε τον ομιλητή μέσα από ένα σύντομο βιογραφικό του.  

Ο εκλεκτός ομιλητής κατά την εισήγησή του διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, 
ενώ στη συνέχεια μετέδωσε στους ακροατές με βιωματικό τρόπο τις εμπειρίες του από την 
πενταετή παραμονή του σε σπουδαία ογκολογικά νοσοκομεία της Βρετανίας, όπου σε πολλές 
περιπτώσεις συνεργάστηκε με Φορείς και Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή videos σχετικά με τις δράσεις των εθελοντών του 
Τμήματος, το οποίο επιμελήθηκε ο Γραμματέας του Τμήματος κ. Ευστράτιος Γεωργιάδης, δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει ένα μέρος από τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Σερρών.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρωτοπρεσβύτερος π. Ιορδάνης Θεμελίδης, ως 
εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερρών & Νιγρίτης, ο Δήμαρχος Σερρών κ. Π. 
Αγγελίδης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σερρών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο 
Πρόεδρος του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Σερρών κ. Βάκαλος, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών κ. Α. Ρόντσης, 
πρόεδροι και εκπρόσωποι Συλλόγων και Σωματείων της πόλης μας, φίλοι και φίλες του Ερυθρού 
Σταυρού, καθώς επίσης και πολλοί εθελοντές του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σερρών.  


