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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αποστολή βοήθειας του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού - Τμήματος Cepagatti (Pe) 

στην Ελλάδα 

 

Η δραστηριοποίηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την καλυτέρευση των 

συνθηκών  διαβίωσης των προσφύγων στα Kέντρα φιλοξενίας έδωσε τη δυνατότητα 

στα στελέχη του Ε.Ε.Σ., που εργάζονται σε αυτό τον τομέα, στη Βόρειο Ελλάδα, να 

συνεργασθούν στενά με ομάδα του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού της Κοινότητας 

Cepagatti (Pe). 

Η πρώτη αποστολή του Τμήματος του Ιταλικού Ε.Σ. Cepagatti (Pe) επισκέφθηκε τη 

χώρα μας την 1η Ιουνίου 2016, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια 5 τόνων. Η 

Ειδομένη είχε ήδη εκκενωθεί και οι πρόσφυγες είχαν μεταφερθεί σε Κέντρα 

φιλοξενίας, όμως οι ανάγκες και οι προκλήσεις παρέμεναν μεγάλες. Η βοήθεια των 

Ιταλών φίλων μας ανεκτίμητη. Δεν αναφερόμαστε μόνο στα υλικά αγαθά μεγάλης 

αξίας, αλλά κυρίως στην πολύτιμη συνδρομή τους στις διανομές, στη συνεχή 

εμψύχωση και ενθάρρυνσή μας να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. 

Η δεύτερη αποστολή  του Τμήματος Cepagatti (Pe) έφθασε στην Θεσσαλονίκη, την 
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016. Σκοπός της να διανείμει 130 υπνόσακους για παιδιά 
ηλικίας 2 έως 5 ετών και λοιπά βρεφικά είδη. Η διανομή πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία από την ομάδα Εθελοντών του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού και τους 
Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Τμήματος Θεσσαλονίκης στο Κέντρο 
Φιλοξενίας προσφύγων Διαβατών. 

Νοιώθουμε ευγνωμοσύνη για τους Ιταλούς φίλους μας που πραγματοποίησαν αυτό 

το ταξίδι αστραπή, προκειμένου να προσφέρουν έμπρακτη βοήθεια και υποστήριξη 

http://www.samarites.gr/?section=1048&language=el_GR&itemid730=2486&detail730=1


στα προσφυγοπούλα. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τα συναισθήματα 

μας.  

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού Francesco Rocca 

και την Αντιπρόσωπο του Ι.Ε.Σ. για τις βαλκανικές χώρες Maria Teresa Letta, που 

υποστήριξε το σχέδιο (#Humanity4Refugees) του Τμήματος του Cepagatti (Pe), όπως 

επίσης και τον Πρόεδρο της επαρχίας της Pescara Antonio Di Marco για τη συμβολή 

του στην ευαισθητοποίηση των Δημάρχων της επαρχίας με σκοπό τη συγκέντρωση 

υλικής και χρηματικής βοήθειας. 

Αξιότιμε Πρόεδρε του Τμήματος του Cepagatti (Pe) κ. Camplo Konstantino, 

αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες Daiana Mattioli, Gianluca colantonio, Muni Cytron, 

Τίτο Σφακιωτάκη και Ibrahim Mala,  είναι τιμή μας που σας γνωρίσαμε και 

συνεργασθήκαμε μαζί σας. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα. 

   

   


