
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Φλώρινα, 18 Μαρτίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εβδομάδα εθελοντικήσ αιμοδοςίασ από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Φλώρινασ 

Ολοκλθρώκθκε με επιτυχία θ εβδομάδα εκελοντικισ αιμοδοςίασ που διοργάνωςαν ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ 
ταυρόσ, το Γραφείο Εκελοντιςμοφ και θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ του Διμου Φλώρινασ, ςε 
ςυνεργαςία με το Σμιμα Αιμοδοςίασ του Γενικοφ Νοςοκομείου Φλώρινασ «Ελζνθ Δθμθτρίου», αλλά και με τισ 
Κοινότθτεσ Αμμοχωρίου, Μελίτθσ, Περάςματοσ και Φλώρινασ. Η ανταπόκριςθ των πολιτών και των φορζων 
ιταν εντυπωςιακι. Οφείλουμε να ευχαριςτιςουμε κερμά:  

 Σουσ πολφτιμουσ αιμοδότεσ και τισ αιμοδότριεσ, που πρόςφεραν ανεκτίμθτο δώρο ηωισ για τον 
ςυνάνκρωπο. 

 Σο ςφνολο των εκπροςώπων φορζων, οργανώςεων και ςυλλόγων που ανταποκρίκθκαν άμεςα ςτο 
κάλεςμά μασ για διάχυςθ τθσ δράςθσ: Σον Αντιπεριφερειάρχθ Φλώρινασ κ. . Βόςδου, τον Διμαρχο 
Φλώρινασ κ. Β. Γιαννάκθ, τον Αντιπρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, κ. Γ. Ιορδανίδθ, τθν 
Κοςμθτόριςςα τθσ χολισ Γεωπονικών Επιςτθμών, κ. Αικ. Μζλφου, τθ Διευκφντρια Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ κ. Ε. Μαρνζρθ, τον Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κ. Γ. Λυγοφρα, τον Πρόεδρο του 
ΕBE Φλώρινασ κ. . απαλίδθ, τον Πρόεδρο του Εμπορικοφ υλλόγου Φλώρινασ, κ. Θ. Σαλίδθ, τον Πρόεδρο 
του Εργατικοφ Κζντρου Φλώρινασ, κ. Κ. ιάκο, τθν εκπρόςωπο τθσ ΑΔΕΔΤ κ. Μ. Νεοκαηιώτου, τθν Πρόεδρο 
τθσ ΕΛΜΕ Φλώρινασ, κ. Μ. Λαηαρίδου, τον Πρόεδρο του υλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ κ. Μ. Ρωμανίδθ, τθ Διευκφντρια του Γυμναςίου Μελίτθσ, κ. Ι. Χρυςοχοΐδου, τισ Νομαρχιακζσ 
Επιτροπζσ του ΤΡΙΖΑ και του Κινιματοσ Αλλαγισ/ΠΑΟΚ και τουσ υλλόγουσ Φοιτθτών των Σμθμάτων 
Νθπιαγωγών και Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ. 

 Σο ξενοδοχείο «ΦΑΙΔΩΝ» για τθ φιλοξενία τθσ ςχετικισ ςυνζντευξθσ τφπου. 
 Σουσ/τισ δθμοςιογράφουσ των ΜΜΕ τθσ Φλώρινασ, για τθ ςυνεχι προβολι τθσ εβδομάδασ αιμοδοςίασ. 
 Σισ άοκνεσ εκελόντριεσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ Φλώρινασ και του Γραφείου Εκελοντιςμοφ του 

Διμου, οι οποίεσ ιταν παροφςεσ ςε όλεσ τισ θμζρεσ τθσ αιμοδοςίασ, φροντίηοντασ για τθν αςφαλι 
διεξαγωγι τθσ. 

 Σο προςωπικό του Σμιματοσ Αιμοδοςίασ του Νοςοκομείου Φλώρινασ, για τθν εξαιρετικι ςυνεργαςία. 

Η προςπάκεια για τθν αντιμετώπιςθ των πάντα επιτακτικών αναγκών για αίμα κα ςυνεχιςτεί. το μεταξφ, 
οποιοςδιποτε πολίτθσ το επικυμεί, ζχει πάντα τθ δυνατότθτα να προςφζρει εκελοντικά αίμα, κακθμερινά, 
ςτο Νοςοκομείο τθσ πόλθσ. 
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