
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο Καστελλόριζο ταξίδεψε το «προΣfEEρουμε» 

 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας αγκάλιασαν για μία ακόμα φορά τους κατοίκους 

ακριτικών περιοχών, και ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι Πρόεδροι του Ε.Ε.Σ. 

και του ΣΦΕΕ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και κ. Πασχάλης Αποστολίδης αντίστοιχα, παρουσία 

στελεχών των δύο Οργανισμών, επισκέφθηκαν την Τρίτη 10 Οκτωβρίου το νησί του 

Καστελλόριζου, το οποίο αποτέλεσε τον έκτο σταθμό της κοινωνικής πρωτοβουλίας 

«προΣfΕΕρουμε», όπου διέθεσαν φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, καθώς και είδη 

πρώτης ανάγκης στο Γυμνάσιο Λ/Τ, το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο, με σκοπό να 

καλυφθούν καταγεγραμμένες ανάγκες των μαθητών και εν γένει των κατοίκων.  

Παράλληλα, όπως και στις προηγούμενες πόλεις-σταθμούς του προγράμματος, στελέχη 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Σαμαρείτες Διασώστες, κοινωνικός λειτουργός και 

νοσηλεύτρια) οργάνωσαν και υλοποίησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών 

για τα παιδιά, τους γονείς, και τους εκπαιδευτικούς, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύσουν 

το αίσθημα ευθύνης για την προαγωγή της υγείας. Επιπλέον, μίλησαν για τις Θεμελιώδεις 

Αρχές του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού, την αξία του Εθελοντισμού και της 

κοινωνικής προσφοράς. 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνης Αυγερινός, από το ακριτικό νησί, «ο 

έκτος σταθμός του «προΣfΕΕρουμε» στο Καστελλόριζο μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση και 

μας γεμίζει με αισιοδοξία, έχοντας καταφέρει να ενώσουμε ολόκληρη την χώρα μέσα από 

μία τόσο δύσκολη αποστολή. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αντάξιος των Θεμελιωδών 

Αρχών του, επιλέγει μεταξύ άλλων την ακριτική αυτή περιοχή της πατρίδας μας για να την 

υποστηρίξει έμπρακτα, στεκόμενος στο πλευρό συμπολιτών μας που φυλάνε Θερμοπύλες. Η 

ενίσχυση του ακριτικού νησιού μας από τον Ε.Ε.Σ. είναι διαρκής και ποικιλόμορφη, καθώς 

πρόσφατα είχε διατεθεί στους κατοίκους απαραίτητο υγειονομικό υλικό ενώ επίλεκτη 



ομάδα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών είχε συστηματική παρουσία 

στο νησί υποστηρίζοντας τον τοπικό πληθυσμό». 

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης, δήλωσε από την πλευρά του: «Σε μια 

δύσκολη εποχή η αγκαλιά του «προΣfΕΕρουμε» έχει καταφέρει να συμπεριλάβει κάθε 

συμπολίτη που μας έχει ανάγκη. Το ταξίδι συνεχίζεται και ανυπομονούμε να βρεθούμε και 

στους επόμενους σταθμούς: Λήμνο, Δράμα, Κομοτηνή, Καβάλα». 

Την αποστολή του «προΣfEEρουμε» στο Καστελλόριζο συνόδευσε ο διοικητής της 95 

ΑΔΤΕ Ρόδου Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Χιονής, θερμός υποστηρικτής του έργου του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παρόντες στη δράση ήταν επίσης ο συνταγματάρχης της 32 

Ταξιαρχίας Πεζοναυτών Σαράντης Τυλιγαδάς, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και της 

Εκκλησίας, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ρόδου, κα Δέσποινα Δελαπόρτα, 

Εθελόντριες Νοσηλευτικής και Σαμαρείτες Διασώστες Ε.Ε.Σ. Ρόδου. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ταξίδι του «προΣfΕΕρουμε» ξεκίνησε από τη Ρόδο, (Οκτώβριος 

2016), συνεχίστηκε στη Φλώρινα (Νοέμβριος 2016), τα Ιωάννινα, (Μάρτιος 2017), την 

Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη (Μάιος 2017). Παράλληλα, ωφελήθηκαν: το Άσυλο 

Ανιάτων, το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, το Γηροκομείο Ζωσιμάδων 

Ιωαννίνων και η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης. Μέχρι τώρα έχουν εξυπηρετηθεί 

περισσότερες από 9 δομές που φιλοξενούν πάνω από 200 παιδιά και περίπου 630 ασθενείς/ 

ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, χρόνια πάσχοντες), ενώ έχουν χορηγηθεί 

πάνω από 55.000 συσκευασίες (φαρμακευτικού υλικού, αναλώσιμων, ειδών πρώτης 

ανάγκης). 
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