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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Τμήματος Νεότητας Ν. Σμύρνης του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Σχολικού Συγκροτήματος επί των οδών Κράτητος και
Αποστολάκη...
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κος Αθανασίου, Κα
Δεληγιάννη, Κα Κασσίμη, Κα Γαλανοπούλου, Κος Κονιδάρης, και Κα Μουτοπούλου. Επίσης
από την Περιφερειακή Επιτροπή Ν. Σμύρνης του Ε. Ε. Σ. παραβρέθηκαν η Αντιπρόεδρος Κα
Φωσκόλου, ο Γραμματέας Κος Αλπέντζος και ο Κος Τάτσιος, πλήθος εκπαιδευτικών, λοιποί
εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της πόλης καθώς και πολλοί φίλοι και συνεργάτες του
Ε. Ε. Σ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε λεπτομερής αναφορά στις δραστηριότητες του
Τμήματος σε φιλανθρωπικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Οι κυριότερες από αυτές,
τις οποίες κρίνουμε αναγκαίο να αναφέρουμε, είναι οι εξής :
α) Η συγκέντρωση και αποστολή ρουχισμού και υποδημάτων για το ίδρυμα Χρονίων
Παθήσεων Χαλκίδας καθώς και για τους πληγέντες συνανθρώπους μας κατά τον
καταστροφικό σεισμό στην Αϊτή για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων.
β) Η διαρκής συνεργασία με την παιδόπολη «Η Αγία Βαρβάρα.»
γ) Η συμμετοχή μελών μας στην ερυθροσταυρική κατασκήνωση στον Ψαθόπυργο και στη
Λαμπαδηδρομία που οργανώθηκε από το Διεθνή Ε.Σ. στο Σολφερίνο της Ιταλίας.
δ) Η διοργάνωση εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής εκδρομής στην ορεινή Κορινθία (Φενεό,
Στυμφαλία, Λίμνη Δόξα, Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου).
ε) Οι δωρεάν παρακολουθήσεις θεατρικών παραστάσεων κ.λ.π.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα ευνοϊκά σχόλια με τα οποία αναφέρθηκαν οι
εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι παραβρισκόμενοι εκπαιδευτικοί στις
δραστηριότητες του Τμήματός μας κατά το προηγούμενο έτος.
Για μια ακόμη χρονιά ευχάριστη εορταστική νότα δημιούργησε η παρουσίαση
παραδοσιακών και λαϊκών χορών του χορευτικού συγκροτήματος του Τμήματος Νεότητας
Νέας Σμύρνης του Ε. Ε. Σ., το οποίο λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της Κας Κικής Γανίτη.

Εκ του Δ. Σ.
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