
 

 

Θεσσαλονίκη, 24 Ιανουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην εκδήλωση για την Κοπή της 

Βασιλόπιτας της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης 

 
Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018, εκπρόσωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

παρευρέθηκαν στην κοπή της βασιλόπιτας της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, που 

τελέστηκε στην αίθουσα τελετών της ΗΕΘ, με τις ευλογίες των ιερέων π. Αρτεμίου, ως 

εκπροσώπου της ΙΜΘ, και π. Μηνά, προέδρου ΔΣ ΗΕΘ. Τα τέσσερα κομμάτια (του 

Χριστού-Εκκλησίας, της Ηπείρου -πατρίδα-, της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης -

ηπειρωτική οικογένεια- και των ξενιτεμένων μας παιδιών), στα οποία κόπηκε η 

στρόγγυλη παραδοσιακή βασιλόπιτα, ως αντίδωρο, δόθηκαν σε όλους τους 

προσκεκλημένους, οι οποίοι σε ένα κύκλο γερό και δυνατό, αναβίωσαν «το κοινόν των 

Ηπειρωτών».  

Η κοπή της βασιλόπιτας και οι ανταλλαγές ευχών για το 2018 έγιναν παρουσία των 

μελών της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, και ειδικότερα: του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, του ανεξάρτητου Δημοτικού 

Συμβούλου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα, του καρδιολόγου κ. Διαμαντή 

Γκολιδάκη, υποστηρικτών και συμπαραστατών της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης, 

των βουλευτών Θεσσαλονίκης κ.κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Γιάννη Σαρίδη, των 

δημοτικών Συμβούλων Θεσσαλονίκης κ.κ. Νίκου Ζεϊμπέκη και Στέφανου Γωγάκου, του 



συμβούλου Πυλαίας Χορτιάτη κ. Παρασκευά Τσογκαρλίδη, του Περιφερειακού 

Συμβούλου Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γαβριήλ Αβραμίδη, των εκπροσώπων της Γενικής 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Τροχαίας, του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού Θεσσαλονίκης, των ιστορικών πολιτιστικών συλλόγων της πόλης. Όλοι οι 

παριστάμενοι συνεχάρησαν το ΔΣ της ΗΕΘ για την έντονη κοινωνική και πολιτιστική 

παρουσία του επί 78 χρόνια στον Βορειοελλαδικό χώρο, καθώς και για την άρτια 

εκδήλωση στη μνήμη του Στρατηλάτη Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Ηπειρώτη 

Μακεδονομάχου Παύλου Μελά. 

 

Τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τον αρχαιότερο και μεγαλύτερο ανθρωπιστικό 

Οργανισμό, που δεν έχει πάψει να εργάζεται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση 

κάθε είδους κρίσης, ως ο σημαντικότερος αρωγός της ελληνικής πολιτείας, 

εκπροσώπησαν η κυρία Αικατερίνη Παλιούρα, Γενική Γραμματέας του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, καθώς και η κυρία 

Ευγενία Μαράτου-Πετρίδου, Επιθεωρήτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

Θεσσαλονίκης και επί σειρά ετών Εθελόντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 


