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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Φλώρινας  

Συμμετοχή του Περιφερειακού Τμήματος Φλώρινας στις επετειακές εκδηλώσεις για 

την 28η Οκτωβρίου 
 

Η σημαία του Ερυθρού Σταυρού άνοιξε και φέτος την εντυπωσιακή παρέλαση για την 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Φλώρινα. Με την παρέλαση και την κατάθεση στεφάνου, 
οι εθελόντριες του και το ΔΣ του Περιφερειακού Τμήματος απέτισαν φόρο τιμής στους 
ήρωες και τις ηρωίδες που πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας, αλλά και στις 
ερυθροσταυρίτισσες που στήριξαν με αυτοθυσία τον αγώνα. Κοντά μας είχαμε τη χαρά να 
έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Σταμάτη, ερυθροσταυρίτη 
επί σειρά ετών, ο οποίος επισκέφθηκε τη Φλώρινα για τις επετειακές εκδηλώσεις, ως 
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. 
 

Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης κατά του καρκίνου του μαστού 
 
Ο μήνας Οκτώβριος είναι παγκόσμια αφιερωμένος 
στην υγεία του μαστού και συνοδεύεται από 
πλήθος εκδηλώσεων, με σκοπό την αφύπνιση των 
γυναικών για τη σπουδαιότητα της πρόληψης. Το 
Περιφερειακό Τμήμα Ερυθρού Σταυρού Φλώρινας 
συνδιοργάνωσε, όπως κάθε χρόνο, δράσεις,  με 
τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Αμυνταίου και 
Περιχώρων «Μαζί για τη Ζωή», τον Σύλλογο 
Καρκινοπαθών Φλώρινας, το Κέντρο Υγείας 
Αμυνταίου, τον Δήμο Φλώρινας, τον Δήμο 

Αμυνταίου, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Φλώρινας και το Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Φλώρινας. Στις 24 και 26 Οκτωβρίου οι εθελόντριές μας διένειμαν έντυπο 
ενημερωτικό υλικό  και συνέβαλαν ενεργά στην ευαισθητοποίηση των γυναικών του 



Αμυνταίου και της Φλώρινας αντίστοιχα, καταδεικνύοντας τη σημασία που έχει η 
πρόληψη για τη ζωή. 
 
«Εξόρμηση στη φύση της Φλώρινας» από το Τμήμα Νεότητας Φλώρινας σε συνεργασία 

με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τοπικούς 
ορειβατικούς φορείς  

 

«Γνώρισε το μέρος που ζεις και σπουδάζεις!» 
ήταν το σύνθημα της εξόρμησης στη φύση που 
διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε 
συνεργασία με το Τμήμα Νεότητας Ελληνικού 
Ερυθρού Σταύρου Φλώρινας, τον Φυσιολατρικό 
Ορειβατικό Όμιλο Φλώρινας και τον Σύλλογο 
Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας, στις 16 
Οκτωβρίου. 
Η συμμετοχή φοιτητών/τριών, νέων και 
μεγαλύτερων σε ηλικία δημοτών ήταν 
εντυπωσιακή,  αφού ξεπέρασε τα 100 άτομα, ενώ η ορειβατική διαδρομή και οι 
ενδιάμεσες δράσεις που ενθουσίασαν, ανέδειξαν τη σημασία της σωματικής 
δραστηριότητας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.  
 
 
Μαθήματα πρώτων βοηθειών και επανεκπαίδευση εθελοντριών από το Περιφερειακό 

Τμήμα Φλώρινας 
 
Συνεχίζονται αμείωτες οι εκπαιδεύσεις 
πολιτών και επαγγελματιών υγείας στο 
πλαίσιο των πιστοποιημένων 
προγραμμάτων πρώτων βοηθειών που 
προσφέρει ο ΕΕΣ, από την εκπαιδεύτρια-
νοσηλεύτρια του Περιφερειακού 
Τμήματος, κ. Ειρήνη Γρατσία.  
Στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 
πραγματοποιήθηκαν δύο 5ωρες 
εκπαιδεύσεις BLS/AED για τους 
επαγγελματίες υγείας τοπικού 
διαγνωστικού Κέντρου, ένα 16ωρο 
πρόγραμμα EFAC για πολίτες, καθώς και 

τρίωρη παρουσίαση πρώτων βοηθειών για τους κατοίκους του Τριποτάμου Φλώρινας, 
μετά από πρόσκληση του τοπικού αθλητικού Συλλόγου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη 
τα προγράμματα επανεκπαίδευσης των εθελοντριών και εθελοντών του Τμήματος 

*** 


