
 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Φλώρινα: 2ος σταθμός της κοινωνικής πρωτοβουλίας "ΠροΣfEEρουμε" για τη 
στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της πατρίδας μας. 

 
Έχοντας στο επίκεντρο της φιλοσοφίας τους τον άνθρωπο και ως στόχο την ουσιαστική 
προσφορά και κοινωνική αλληλεγγύη, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα 
κοινό όραμα που συμβάλλει στη θεραπεία των κοινωνικών ανισοτήτων, ανοίγοντας την 

αγκαλιά τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε κάθε απομακρυσμένο σημείο της χώρας. 

Το ταξίδι του "προσΣfΕΕρουμε", που είχε ως πρώτο σταθμό το νησί της Ρόδου (Οκτώβριος 
2016), έφτασε το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 στο δεύτερο προορισμό του, την πόλη της 
Φλώρινας. Η αποστολή του "προσΣfΕΕρουμε" επισκέφθηκε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και χάρισε το χαμόγελο στα 27 παιδιά που φιλοξενούνται 
σε αυτό, προσφέροντας σχολικά είδη, παιχνίδια, αναλώσιμα και υγειονομικά υλικά, καθώς 
και ένα πλήρες φαρμακείο. Παράλληλα, υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο Α' Βοηθειών 
για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

Στην κοινή Συνέντευξη Τύπου των Προέδρων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο 
Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Πασχάλης 
Αποστολίδης δήλωσε: "Το δεύτερο ταξίδι του ΠροσΣfΕΕρουμε μας πλημμυρίζει με χαρά και 
υπερηφάνεια, αλλά κυρίως με αισιοδοξία για το μέλλον. Με την έμπρακτη υποστήριξή μας 
χτίζουμε μια κοινωνία αλληλεγγύης και προσφοράς, επενδύοντας στο μέλλον της πατρίδας 
μας. Σε μία εποχή δοκιμασίας, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά κυρίως για την ίδια την 
κοινωνία, οραματιζόμαστε η αγκαλιά του ΠροσΣfΕΕρουμε να φτάσει σε κάθε συμπολίτη 
μας που έχει ανάγκη". 



Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός δήλωσε σχετικά: 
"Σήμερα, έχουμε έναν σπουδαίο λόγο να χαμογελούμε, κι αυτός δεν είναι άλλος από την 
πραγματοποίηση του δεύτερου ταξιδιού του ΠροσΣfΕΕρουμε, στο μεγάλο μας οδοιπορικό 
σε όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας. Οι αποστολές που έχουμε ολοκληρώσει στη 
Ρόδο και τη Φλώρινα καταδεικνύουν την αφοσίωσή μας σε αυτό το κοινό όραμα 
ανθρωπισμού, που μοιραζόμαστε με τον ΣΦΕΕ, ενώ φέρουν το σύγχρονο αλληλέγυο 
και κοινωνικό αποτύπωμα του Ε.Ε.Σ.". 

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι ιδιαίτερα θερμή υπήρξε η υποδοχή τόσο 
του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. όσο και της αποστολής του ΣΦΕΕ, όχι μόνο από τον Πρόεδρο, τα 
Μέλη του Δ.Σ., τους εθελοντές και τις εθελόντριες του Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Φλώρινας, 
αλλά και από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. 
Θεόκλητo, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Στέφανο Μπίρο, τις δημοτικές και στρατιωτικές αρχές 
της πόλης και τους προέδρους τοπικών φορέων. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η 
εκδήλωση προς τιμήν της αποστολής, όπου τόσο οι ομιλίες όσο και το ξεχωριστό βίντεο, 
που αποτύπωσε με ακρίβεια το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατέδειξαν τη 
μεγάλη προσφορά και ιστορία των Εθελοντών και Εθελοντριών του Τοπικού Τμήματος της 

Φλώρινας. Άξιες συγχαρητηρίων ήταν επίσης οι άψογες διδασκαλίες-σεμινάρια Α' 
Βοηθειών, που παρουσίασαν η νοσηλεύτρια-εκπαιδεύτρια του Ε.Ε.Σ. κα Ειρήνη Γρατσία και 
η κοινωνική λειτουργός του Ε.Ε.Σ. κα Αικατερίνη Κουκούτση.  

Στην κοινωνική πρωτοβουλία "ΠροσΣfΕΕρουμε" συμμετέχουν οι εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ: 
AbbVie, Angelini, Bayer, Genesis Pharma, Merck, Pharmaserve-Lilly, Vianax, όπως επίσης 
και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) που 
προχώρησε σε δωρεές αναλώσιμων υλικών με τις εταιρίες μέλη του: Αναστάσιος 
Μαυρογένης, Παλμός και Παύλος Αρναούτης.   

 


