Δώρισαν φάρμακα οι Λιμενικοί για το Κοινωνικό Φαρμακείο Μαλεβιζίου

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016
Με τσάντες και κούτες γεμάτες φάρμακα για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου
Μαλεβιζίου, επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο Κώστα Μαμουλάκη ο Διοικητής του Α' Λ/Τ
Ληνοπεραμμάτων Μενέλαος Δαφέρμος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαζίου - και λιμενικός Γιάννης Κοτσυφός.
Tα φάρμακα αυτά, συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία των στελεχών του Λιμενικού Σώματος
και παραδόθηκαν στον Δήμαρχο Μαλεβιζίου με ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης,
όπως ανάφερε χαρακτηριστικά ο Διοικητής Μ. Δαφέρμος: Λύπη, επειδή υπάρχουν
οικονομικά αδύναμοι συνάνθρωποί μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν
απαραίτητα για την υγεία τους φάρμακα, αλλά και χαρά για την ανταπόκριση που είχε η
πρωτοβουλία τους, αφού δεκάδες πολίτες συμμετείχαν στην προσπάθεια συγκέντρωσης
φαρμάκων, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη εξακολουθεί να ανθεί στον τόπο μας.
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης από την πλευρά του, ευχαρίστησε τα
στελέχη του Λιμενικού Σώματος και για αυτή την προσφορά τους και σε δηλώσεις του
τόνισε: «Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου μας, μια από τις παλαιότερες κοινωνικές
δομές που έχουμε δημιουργήσει, υποστηρίζεται διαρκώς από φορείς, συλλόγους,
κοινωνικές ομάδες αλλά και μεμονωμένους συμπολίτες μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα,
σε συνεργασία και με τους εθελοντές φαρμακοποιούς που το παρακολουθούν, να
προσφέρουμε φάρμακα σε συνανθρώπους μας που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Όπως έχω
πει ξανά στο παρελθόν, εύχομαι ολόψυχα να είναι κοντά η μέρα που αυτού του είδους οι
δομές θα είναι αχρείαστες και θα αποτελούν παρελθόν. Μέχρι τότε όμως και παρά τις
πολλές και σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα
είμαστε στο πλευρό κάθε συμπολίτη μας που δοκιμάζεται, με όλες μας τις δυνάμεις.
Θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για την πρωτοβουλία τον Διοικητή
του Α' Λ/Τ Ληνοπεραμάτων Μενέλαο Δαφέρμο, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Γαζίου και Λιμενικό
Γιάννη Κοτσυφό, το σύνολο του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, καθώς και όλους
όσους συνέβαλλαν στο να συγκεντρωθεί αυτή η ποσότητα των φαρμάκων. Να ευχαριστήσω
επίσης με την ευκαιρία που μου δίνεται την Εντεταλμένη Σύμβουλο Κοινωνικών Δομών του
Δήμου μας Εύη Αποστολάκη και όλους του εθελοντές που υποστηρίζουν ενεργά και με
αποτελεσματικό τρόπο την λειτουργία όλων των κοινωνικών μας δομών. Χωρίς την
συμπαράστασή τους, τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο».
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαλεβιζίου Γιώργος
Μανουσάκης και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Κοινωνικών Δομών Εύη Αποστολάκη.
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