
	  
 

Θεσσαλονίκη, 16/12/2013 

Δελτίο Τύπου 

Μήνυµα Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς από τον 
Εκπαιδευτικό Όµιλο ΞΥΝΗ για τους πληγέντες από τον 

τυφώνα Χαϊγιάν 

Η αλληλεγγύη είναι θέµα Παιδείας! 

 

Συγκινητική η προσφορά των σπουδαστών του οµίλου, αλλά και πλήθους 
κόσµου, στην Εκστρατεία Ανθρωπιστικής Βοήθειας 

Ολοκληρώθηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση του 
κόσµου, η εκδήλωση για την Εκστρατεία Ανθρωπιστικής Βοήθειας του 
Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ για τους πληγέντες του τυφώνα Χαϊγιάν στις 
Φιλιππίνες, την Παρασκευή 13 Δεκεµβρίου, στις νέες εγκαταστάσεις του 
Mediterranean College στη Θεσσαλονίκη, κτίριο Βιέννη, Εγνατία 2-4.  

Ο Χαϊγιάν, ένας από τους πλέον ισχυρούς τυφώνες που έχουν ποτέ 
καταγραφεί, πέρασε από τις Φιλιππίνες και άφησε πίσω του τουλάχιστον 6.000 
νεκρούς στις πληγείσες περιοχές. Όπως αναφέρουν τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης, 
οι ανάγκες είναι τεράστιες και η έως τώρα βοήθεια δεν επαρκεί για αυτούς που τη 
χρειάζονται… Οι πληγέντες έχουν άµεση ανάγκη αλληλεγγύης από κάθε 
γωνιά της γης! 

Σε συνεργασία µε την UNESCO Πειραιώς & Νήσων, ο Εκπαιδευτικός Όµιλος 
ΞΥΝΗ ανέλαβε να συντονίσει κάθε δυνατή ενέργεια και πρωτοβουλία, προκειµένου 
να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν ρουχισµός, τρόφιµα και φάρµακα 
στις Φιλιππίνες. 
 

«Στον Εκπαιδευτικό Όµιλο ΞΥΝΗ, είµαστε υπερήφανοι για την Εκστρατεία 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας που ξεκινήσαµε τις τελευταίες εβδοµάδες µε τη συµβολή 
της UNESCO, και ολοκληρώνεται σήµερα, µε συγκινητικά δείγµατα ευαισθησίας 
και προσφοράς τόσο από τον κόσµο, όσο και από τους χιλιάδες σπουδαστές µας 
που ανταποκρίθηκαν άµεσα σε αυτό το κάλεσµα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, 
ακόµα και εν µέσω της δύσκολης οικονοµικής περιόδου που διανύουµε. Η 
αλληλεγγύη είναι –πάνω και πρώτα από όλα- θέµα Παιδείας, όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά και στο σύνθηµα της εκστρατείας µας, και αυτή η αρχή αποτελεί 
θεµέλια λίθο της φιλοσοφίας του Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ από ιδρύσεώς του, 



	  
το 1957», επεσήµανε ο πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ, καθηγητής κ. 
Σοφοκλής Ξυνής, αναφερόµενος στην εκστρατεία.  

Αρωγός στην προσπάθεια του Ε.Ο. ΞΥΝΗ, η ελληνική φαρµακευτική εταιρεία 
TARGET PHARMA µε τη σειρά HYDROVIT HEALTHCARE, η οποία διατέθηκε 
να προσφέρει σηµαντική ποσότητα ειδών προς ανακούφιση των χιλιάδων 
πληγέντων από τον τυφώνα.  
 

«Η TARGET PHARMA, θεώρησε ηθική της υποχρέωση να ανταποκριθεί άµεσα στο 
κάλεσµα αλληλεγγύης του οµίλου ΞΥΝΗ και έτσι, µε µεγάλη µας χαρά, 
προσφέραµε φαρµακευτικό υλικό, προς ανακούφιση των χιλιάδων πληγέντων από 
τον τυφώνα», τόνισε ο ιδιοκτήτης της ελληνικής φαρµακευτικής εταιρείας TARGET 
PHARMA, κ. Γιώργος Τσαλίκης.  

 

Η δράση πραγµατοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Unesco, χορηγός της 
εκστρατείας ήταν η φαρµακευτική εταιρεία Target Pharma µε τη σειρά 
HYDROVIT Healthcare, ενώ χορηγοί επικοινωνίας η DPG Digital Marketing, ο 
ραδιοσταθµός Alpha 98.9, η ιστοσελίδα Livemedia.gr, η εφηµερίδα και το 
portal Aggelioforos.gr, η free press εφηµερίδα iTech4u, το περιοδικό 
Soul Magazine, το περιοδικό και το portal About Thessaloniki, το Ora 
Θεσσαλονίκη, το Athensmagazine.gr, το portal Thestival.gr και το portal 
Inculture.gr. 

Info: Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ, Βαλαωρίτου 9, Θεσσαλονίκη 
T: 2310552406 | iek@xinis.net | www.iek-xini.edu.gr | www.medcollege.edu.gr 
 

Με την παράκληση της δηµοσίευσης! 


