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Φλώρινα, 16 Απριλίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα "ΣΕΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ"  
από το Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Φλώρινας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, με πρωτόγνωρη συμμετοχή κοινού και πολλή συγκίνηση, 

πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ημερίδα με θέμα "Σεισμός: Προστατεύομαι και προστατεύω" 

που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Τμήμα Φλώρινας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και 

τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας. Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στην Κλαίρη 

και τον Άρη, τα δύο παιδιά που χάθηκαν μετά τον τελευταίο μεγάλο σεισμό στη Σάμο. Το 

επίκαιρο του ζητήματος, η ποιότητα των ομιλητών μας και η εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί 

για τις επιμορφωτικές δράσεις του ΕΕΣ, συνέβαλαν ώστε οι θεάσεις στο κανάλι του Τμήματος στο 

Youtube κατά την εκδήλωση να φτάσουν τις 3.200.  

Ευχαριστούμε θερμά: 

- Την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 

δρα Αντώνιο Αυγερινό, για την τιμητική παρουσία τους. 

- Τους ομιλητές, Ευθύμη Λέκκα, Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Μαρία Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτικό και 

Πρόεδρο του συνδιοργανωτή ΠΣΕΑΥ και Ιωάννη Βαλμά, Υπεύθυνο της Υπηρεσίας Προετοιμασίας, 

Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για τις 

εμπεριστατωμένες και εξαιρετικά χρήσιμες εισηγήσεις τους. 



- Τις εκατοντάδες εκπαιδευτικών, ερυθροσταυριτών και ανθρώπων κάθε επαγγέλματος από 

ολόκληρη τη χώρα, που ήταν κοντά μας μέχρι πολύ αργά, όταν η εκδήλωση είχε πια ξεπεράσει 

κατά πολύ την προβλεπόμενη διάρκειά της, λόγω του αμείωτου ενδιαφέροντος και των 

ερωτήσεων του κοινού. 

- Τον συνδιοργανωτή ΠΣΕΑΥ και την Πρόεδρό του Μαρία Παπαδοπούλου, για την ιδέα της 

εκδήλωσης και τη συνεργασία. 

Το σχετικό βίντεο βρίσκεται στο κανάλι του ΕΕΣ Φλώρινας στο Youtube, στη διεύθυνση 

https://www.youtube.com/watch?v=QWrPFQ9plvk, για κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να 

ενημερωθεί σχετικά με το σημαντικό αυτό ζήτημα, τόσο ως προς την προστασία του γενικού 

πληθυσμού από τους σεισμούς, όσο και ως προς την ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε 

παρόμοιες καταστάσεις κρίσης. 

https://www.youtube.com/watch?v=QWrPFQ9plvk&fbclid=IwAR0EsjVUW4ucChe99-fdJwphALpvwkDUSMD6cQyviEyVy9ZBfZx7cQmMyzg

