
 
 

 

Φλώρινα, 5 Φεβρουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Ιανουαρίου Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας 

Μέσα σε θερμή οικογενειακή ατμόσφαιρα 

έγινε η σεμνή εκδήλωση Κοπής της 

Βασιλόπιτας του Τοπικού Τμήματος Φλώρινας 

του Ερυθρού Σταυρού στην αίθουσα 

συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας 

Φλώρινας στις 9/1/2018. Οι Εθελοντές και οι 

Εθελόντριες επιμελήθηκαν τα χρειώδη για την 

εκδήλωση (στολισμό αίθουσας, χειροποίητα 

κεράσματα, δώρο για το φλουρί κα.) και αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά. 

Ο π. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, εκπροσωπώντας τον Σεβ. Μητροπολίτη, ευλόγησε τη 

βασιλόπιτα και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό προς τους εθελοντές και τα μέλη του Δ.Σ. 

του Τμήματος. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο κ. Γεώργιος Αντωνιάδης ως εκπρόσωπος της 

Περιφερειακής Αρχής, ενώ ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Δημήτριος Ρίζος τόνισε την ανάγκη 

εγρήγορσης των μελών και εθελοντών του Τμήματος για τη φροντίδα του συνανθρώπου 

μας, αλλά και την ανύψωση του έργου του Ε.Ε.Σ. γενικότερα.  

Τυχερή του φλουριού ήταν Εθελόντρια της 

περιοχής Αμυνταίου η οποία έλαβε 

αντιπροσωπευτικό δώρο, προσφορά γνωστού 

γιατρού της Φλώρινας που κάθε χρόνο εξασφαλίζει 

το δώρο για το φλουρί της βασιλόπιτας του 

Τμήματος, παραμένοντας ανώνυμος.  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και ο συντονισμός 

των Εθελοντών για τη συνέχιση της προσφοράς και 

της δράσης τους σε διάφορους τομείς και κυρίως 

στο Γηροκομείο Φλώρινας, όπου με απαράμιλλη 

προθυμία φροντίζουν την ατομική υγιεινή και τα 

λουτρά των ηλικιωμένων όποτε ζητηθεί από το 

Ίδρυμα. 

 



 
 

Στις 9 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Ιστορίας και του Έργου του 

Τοπικού Τμήματος  ΕΕΣ Φλώρινας από την εκπαιδεύτρια - νοσηλεύτρια του Τμήματος προς 

την ομάδα Τοπικής Ιστορίας που λειτουργεί φέτος το Λύκειο Ελληνίδων Φλώρινας. 

Τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων είχαν την ευκαιρία να δουν την ηλεκτρονική παρουσίαση 

που είχε προβληθεί το 2015 για τα 77 χρόνια λειτουργίας του Ερυθρού Σταυρού στη 

Φλώρινα και να ενημερωθούν μέσα από φωτογραφικά στιγμιότυπα αλλά και αναφορές 

από το βιβλίο της αείμνηστης Αντιγόνης Τσάμη για την ίδρυση, την ιστορική διαδρομή και 

την σύγχρονη δράση του Τμήματος ΕΕΣ Φλώρινας. 

Παράλληλα απαντήθηκαν πολλές ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση και τη σημερινή 

πορεία του Ερυθρού Σταυρού στη Φλώρινα αλλά και τις γενικότερες δράσεις του 

Οργανισμού εντός και εκτός συνόρων της χώρας μας. 

Οι συμμετέχοντες, με αμείωτο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την παρουσίαση και 

συμμετείχαν ενεργά εκφράζοντας την έκπληξή τους για όσα δεν γνώριζαν γι’ αυτό το πολύ 

σημαντικό κομμάτι της τοπικής Ιστορίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεχίστηκε και μέσα στον Ιανουάριο η εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας Νομού Φλωρίνης από τη Νοσηλεύτρια του Τοπικού Τμήματος. Άλλες 3 ομάδες 

αστυνομικών είχαν την ευκαιρία να κατατοπιστούν αναλυτικά και να εξασκηθούν πρακτικά 

στην έγκαιρη και έγκυρη παροχή Πρώτων Βοηθειών, τόσο για το υπηρεσιακό όσο και για το 

οικογενειακό τους περιβάλλον.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Στις 31 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Λύκειο Αμυνταίου ο Αγιασμός της 

νέας εκπαιδευτικής σειράς Εθελοντών Νοσηλευτικής που οργάνωσε το Τοπικό Τμήμα 

Φλώρινας για την περιοχή Αμυνταίου, καθώς η τελευταία τάξη εθελοντών που 

εκπαιδεύτηκε στην πόλη ήταν το 1990. 

Κατόπιν συντονισμού και προσπαθειών που κατεβλήθησαν, τόσο από το Δήμο Αμυνταίου, 

όσο και από τον Τομέα Νοσηλευτικής ΕΕΣ, υλοποιείται πλέον το εκσυγχρονισμένο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης από τη Νοσηλεύτρια – εκπαιδεύτρια του Τοπικού Τμήματος 

Φλώρινας που μετακινείται δύο απογεύματα την εβδομάδα στο Αμύνταιο για τον λόγο 

αυτό. 

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αμυνταίου π. Σεβαστιανός Τοπάλης ο οποίος 

απηύθυνε θερμό ενθαρρυντικό λόγο προς τους εκπαιδευόμενους, ενώ χαιρέτησε την 

προσπάθεια ο αντιδήμαρχος Αμυνταίου κ. Ευάγγελος Ακριτίδης και δήλωσε την 

συμπαράσταση του Δήμου στο έργο του Ερυθρού Σταυρού. Χαιρετισμό και ευχαριστίες 

προς τους συμβάλλοντες απηύθυνε ο πρόεδρος του Τοπικού Τμήματος Ερυθρού Σταυρού 

Φλώρινας κ. Δημήτριος Ρίζος. 

Παραβρέθηκε επίσης η διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου κ. Ευαγγελία Ζούλα, η 

οποία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος 

του οποίου τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου. 

Παρόντες επίσης ήταν γιατροί που θα διδάξουν πολλά αντικείμενα στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης, η προηγούμενη εκπαιδεύτρια του Ερυθρού Σταυρού κ. Φρόσω Κατσιούλη και 

πολλές παλαιότερες Εθελόντριες από τη Φλώρινα και το Αμύνταιο. 

 


