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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διάθεση επιμορφωτικού υλικού από την ημερίδα του Περιφερειακού Τμήματος  
Ε.Ε.Σ. Φλώρινας «Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Πανδημία και βία στην 

οικογένεια» 

 

Το  Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Φλώρινας γνωστοποιεί ότι στην ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση 

https://redcrossflorina.blogspot.com/, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν βίντεο και σχετικό υλικό από την 

διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε με τίτλο «Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Πανδημία και βία στην οικογένεια». 

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν να βρουν: 

• Τις παρουσιάσεις των τριών ομιλητών με θέμα: 

1. «Προκλήσεις για την προστασία των παιδιών στην εποχή της πανδημίας και του εγκλεισμού» του κ. Γ. Νικολαΐδη, 

Ψυχίατρου, MD, MA, MSc, PhD, Διευθυντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας 

του Παιδιού, π. Πρόεδρος και Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Lanzarotte του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, Εθνικός Αντιπρόσωπος στον Π.Ο.Υ. για θέματα κακοποίησης – παραμέλησης των παιδιών. 

2. «Ρίχνοντας φως στο σκοτεινό δωμάτιο: Η ενδοοικογενειακή βία με θύμα τη γυναίκα» της Σταυρούλας Παπανικολάου 

- Ψυχολόγου MSc, και Ματθαίου Καργάκη - Κοινωνιολόγου MA, MSc, του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου 

Φλώρινας. 

• Το σχετικό υλικό που έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το οποίο παραχώρησε ευγενικά ο κ. 

Νικολαΐδης στο Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σε αυτό περιλαμβάνεται ένας εξαιρετικά 

χρήσιμος οδηγός για τη διαχείριση της παιδικής κακοποίησης- παραμέλησης από κάθε κατηγορία επαγγελματιών που 

μπορεί να εμπλέκεται στη διάγνωση και την αντιμετώπισή της.  

• Το βίντεο ολόκληρης της εκδήλωσης, από το κανάλι του στο YouTube.  

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Φλώρινας ευχαριστεί θερμά τους εισηγητές για την παραχώρηση του υλικού τους. 

Ήταν εξαιρετική τιμή μας η συμμετοχή ως εισηγητή του σπουδαίου επιστήμονα κ. Γ. Νικολαΐδη σε αυτή την 

διοργάνωση, όπως και τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου για τη συνδρομή τους. 

Θερμές ευχαριστίες απευθύνει και στον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr Αντώνιο Αυγερινό, ο οποίος 

έθιξε κατά τον χαιρετισμό του καίρια ζητήματα που αφορούν στην ενδοοικογενειακή βία και παρέμεινε μαζί μας καθ΄ 

όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμώντας μας με την παρουσία του. 

 

*** 
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