
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Φλϊρινα, 20 Μαρτίου 2023 

ΕΤΧΑΡΙΣΗΡΙΟ 

του Περιφερειακοφ Σμήματοσ Ε.Ε.. Φλώρινασ 

Από τθν Σετάρτθ, 1 Μαρτίου 2023, 233 κοφτεσ γεμάτεσ με τρόφιμα, καινοφρια 

κλινοςκεπάςματα και είδθ ατομικισ υγιεινισ, πιραν το δρόμο τουσ από τθ Φλϊρινα και το 

Αμφνταιο για τθν Κεντρικι Αποκικθ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ, με προοριςμό τουσ 

ςειςμόπλθκτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ ςτθν Σουρκία και τθ υρία.  

Πολίτεσ και φορείσ, ενιλικεσ και παιδιά, αποτζλεςαν μζροσ ενόσ υπζροχου και 

πρωτόγνωρου κφματοσ ανκρωπιάσ, καταδεικνφοντασ το υψθλό αίςκθμα αλλθλεγγφθσ που 

διαπνζει αυτόν τον τόπο.  

Ελάχιςτθ υποχρζωςι μασ μετά από τζτοια εμπειρία είναι να ευχαριςτιςουμε κερμά 

εκείνουσ και εκείνεσ που, όχι μόνο πρόςφεραν πλοφςιο ανκρωπιςτικό υλικό, αλλά και 

ςυγκινθτικζσ εκδθλϊςεισ ευαιςκθςίασ και υποςτιριξθσ. υγκεκριμζνα, ευχαριςτοφμε: 

 Σθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ και τθ Διευκφντριά τθσ κ. 

Όλγα Μοφςιου, για τθν κινθτοποίθςθ των ςχολικϊν μονάδων αρμοδιότθτάσ τθσ, 

ϊςτε να παράςχουν βοικεια. 

 Σο Επιμελθτιριο Φλϊρινασ, τθν Ομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων, 

τον φνδεςμο Εγκαταςτατϊν Τδραυλικϊν Θερμικϊν και Ψυκτικϊν Ζργων, το 

ωματείο Εγκαταςτατϊν Ηλεκτρολόγων Νομοφ Φλϊρινασ, κακϊσ και τθν 

Επιχείρθςθ Αφοι Δθμθτρόπουλοι «Prespatop» (όςπρια, πιπεριζσ), για τθ 

ςυνεργατικι ςυγκζντρωςθ και προςφορά 800 κιλϊν οςπρίων, τόςο για τουσ 

ςειςμόπλθκτουσ, όςο και για ευάλωτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ ςτθν τοπικι κοινωνία. 

 Σα Γυμνάςια: Αμυνταίου, 1ο και 3ο Φλϊρινασ. 

 Σα Δθμοτικά χολεία: 2ο Αμυνταίου, 2ο Φλϊρινασ, Αγίου Γερμανοφ, 

Τδροφςασ,Φλάμπουρου, Ιτιάσ, Μανιακίου, κλικρου, Αετοφ, Αγίου Παντελειμονα 

 Σα Νθπιαγωγεία: 5ο Φλϊρινασ, 7ο Φλϊρινασ, 2ο Αμυνταίου, Αντιγόνου. 

 Σο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «ΠΡΟΒΑΗ» και το ΚΔΑΠ «ΣΟ ΔΕΝΣΡΟΠΙΣΟ». 



 Σισ δεκάδεσ των μεμονωμζνων πολιτϊν, που προςιλκαν. 

Για το δφςκολο ζργο τθσ υποδοχισ, ταξινόμθςθσ, δεματοποίθςθσ και φόρτωςθσ των 

μεγάλων ποςοτιτων τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτα ςθμεία ςυγκζντρωςθσ, οφείλουμε 

να ευχαριςτιςουμε κερμά τισ ακοφραςτεσ εκελόντριζσ ςτο Αμφνταιο και τθ Φλϊρινα που 

μαηί με το ςφνολο των μελϊν του Π.. εργάςτθκαν μεκοδικά, ϊςτε να διευκολυνκεί θ 

ςωςτι αξιοποίθςθ των ειδϊν ςτουσ τελικοφσ τουσ προοριςμοφσ. Εξάλλου, μεγάλθσ αξίασ 

ιταν θ βοικεια που δεχτικαμε, ςτθν ταξινόμθςθ, από τα υπζροχα παιδιά του 2ου 

Δθμοτικοφ χολείου Αμυνταίου και ςτθ φόρτωςθ, από μακθτζσ του ΕΠΑΛ Αμυνταίου. 

Σζλοσ, οφείλουμε να αναφζρουμε ότι θ ςυγκζντρωςθ των αγακϊν ςτθ Φλϊρινα κα ιταν 

δυςχερισ, αν το μζλοσ του Π.., κ. Πζτροσ Μπεδζλθσ, δεν διζκετε ςτο Σμιμα για ακόμθ μία 

φορά ιδιωτικό του ακίνθτο, ενϊ ςτο Αμφνταιο πολφτιμθ ιταν θ διάκεςθ χϊρου του 2ου Δ 

Αμυνταίου από τθ Διευκφντριά του και επίςθσ μζλοσ του Π.., κα Μαρία Θεοχάρθ, με τθ 

ςυμπαράςταςθ τθσ Διευκφντριασ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κασ Όλγασ Μοφςιου. 

*** 


