
 

Φλώρινα, 6 Μαΐου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δραστηριότητες Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας  

για τον μήνα Μάιο 2017" 

Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η πρακτική άσκηση της νέας τάξης Εθελοντών 

Νοσηλευτικής που εκπαιδεύτηκε φέτος από το Τοπικό Τμήμα Φλώρινας του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι νέοι Εθελοντές έλαβαν κλινική εμπειρία μέσα από 

τα Τμήματα του Νοσοκομείου Φλώρινας ενώ συμμετέχουν ενεργά πλέον στη 

φροντίδα ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Αυγουστίνειο Γηροκομείο Φλώρινας, 

καθώς και σε δράσεις για την υποστήριξη της κοινότητας (λ.χ. φροντίδα απόρων 

ασθενών ή μοναχικών ηλικιωμένων). 

 

Επίσης, συνεχίζεται ενεργά η συλλογή πλαστικών καπακιών για την αγορά 

αναπηρικών αμαξιδίων που θα καλύψουν τις ανάγκες μετακίνησης Ατόμων με 

αναπηρία (ΑμεΑ) της περιοχής μας.  

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δασκάλων & Νηπιαγωγών Φλώρινας πραγματοποίησε 

στις 7 Μαΐου 2017 εκδήλωση για τη γιορτή της Μητέρας, στα πλαίσια της οποίας 

βράβευσε για τη συνολική προσφορά τους στην τοπική κοινωνία την Νοσηλεύτρια – 

Εκπαιδεύτρια του Τοπικού Τμήματος Φλώρινας του Ε.Ε.Σ. καθώς και Εθελόντριες 

Νοσηλευτικής. Η πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε στην πολυσχιδή δράση του 

Τμήματος τονίζοντας πως οι Εθελόντριες του Ε.Ε.Σ., σαν άλλες μητέρες, σκύβουν και 

ανακουφίζουν πολλά και οδυνηρά προβλήματα των συνανθρώπων μας, όπως μια 

μητέρα φροντίζει αυτονόητα τις ανάγκες των παιδιών της. 

Στις 15 Μαΐου 2017, το Τοπικό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Φλώρινας γιόρτασε την Παγκόσμια 

Ημέρα Ερυθρού Σταυρού μέσα από ένα ευχάριστο μουσικό απόγευμα στο Roof 

Garden κεντρικού ξενοδοχείου της πόλης. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 

να απολαύσουν τη θέα της περιοχής και να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις με το 

έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, 



ενίσχυσαν με τις προσφορές τους το απόθεμα των τροφίμων που διανέμεται κατά 

περιόδους σε άπορες οικογένειες. Η μουσική κάλυψη της εκδήλωσης ήταν μία 

συγκινητική προσφορά δύο νεαρών καλλιτεχνών της πόλης μας.  

 

Στις 18 Μαΐου 2017, οι Εθελοντές του Τμήματος 

διενήργησαν έκτακτη διανομή μεγάλων 

ποσοτήτων γάλακτος που παραχωρήθηκε στο 

Τμήμα Ε.Ε.Σ. Φλώρινας από την Ι. Μητρόπολη 

Φλωρίνης, προκειμένου να καταναλωθεί έγκαιρα 

από οικογένειες που το είχαν απόλυτη ανάγκη.  

Στις 30 Μαΐου 2017 το Τοπικό Τμήμα διενήργησε 

διανομή τροφίμων (νωπών και μακράς 

διαρκείας) και ειδών υγιεινής σε 40 οικογένειες 

που βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας 

στη Φλώρινα αλλά και την ευρύτερη 

περιοχή. Χορηγοί σε αυτή τη δράση 

υπήρξαν τα καταστήματα Βασιλόπουλος, 

Σκλαβενίτης, Lidl, Μπέλλης και Τυροκομείο 

Δημητρίου – Γεωργοπούλου, καθώς και η 

Κεντρική Αποθήκη του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού που απέστειλε μεγάλες ποσότητες 

ειδών.  
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