
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                                                                           Αθήνα, 7 Νοεµβρίου 2012 

ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ του κου Νικολάου Περούλη 

Η περιπέτεια του κου Νικολάου Περούλη έληξε, δίνοντας αίσιο τέλος στην αγωνία των δικών 

του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο κος  Περούλης, ο οποίος εξαφανίσθηκε στις 6/11/2012 

από την οικία του στα Πετράλωνα Αθηνών, είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται πλέον 

κοντά στα οικεία του πρόσωπα.  

Συγκεκριμένα, ο 64χρονος χάθηκε τα ξημερώματα της 6ης 

Νοεμβρίου 2012 από την οικία του στα Πετράλωνα. Η ΓΡΑΜΜΗ 

ΖΩΗΣ, με τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, 

ενεργοποίησε το SILVER ALERT. Η Κοινωνική Υπηρεσία της 

Οργάνωσης δέχθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 07.11.12 

κλήση από το Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας για τον εντοπισμό του 

κ. Ν. Περούλη. Ο 64χρονος εντοπίσθηκε να περιφέρεται στην 

περιοχή. Η Κοινωνική Υπηρεσία ειδοποίησε τους συγγενείς του, 

προκειμένου να τον παραλάβουν.  Ο κύριος Περούλης εντοπίσθηκε σώος και βρίσκεται πλέον 

κοντά στην οικογένειά του. 

Η ΜΚΟ Γραμμή Ζωής, με το Silver Alert Hellas και την Εθνική γραμμή SOS για τους ηλικιωμένους 

«1065», με τη βοήθεια των Αρχών, των φορέων και των απλών πολιτών κατορθώνει να 

κινητοποιεί την κοινωνία για να βρει τους ηλικιωμένους που αναζητούνται.  

Σημαντικό ρόλο παίζει η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε. Και αυτό, γιατί η 

συμμετοχή όλων μας, βοηθά  να βρεθούν οι ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε κίνδυνο.   
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• Οι ηλικιωμένοι που εξυπηρετούνται μέχρι σήμερα με το «κόκκινο κουμπί» σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται 

στους 1075. 

• Η λίστα αναμονής των ηλικιωμένων που χρήζουν των υπηρεσιών του «κόκκινου κουμπιού» αριθμεί πάνω 

από 3.500 άτομα. 

• Οι εθελοντές γείτονες ανέρχονται στους 800, εκ των οποίων 400 είναι ταυτοποιημένοι με ηλικιωμένους, ενώ 

350 είναι σε αναμονή ταυτοποίησης. 

• Από την έναρξη λειτουργίας (Απρίλιος 2011) του Εθνικού Συντονιστικού Προγράμματος έγκαιρης και έγκυρης 

ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων έχουν δημοσιοποιηθεί  97 SILVER ALERTS 

για ισάριθμους εξαφανισθέντες. Από αυτούς ανευρέθησαν 77, ενώ εκκρεμούν ακόμα 20 αναζητήσεις. 

• Mεγάλος είναι ο αριθμός κλήσεων των πολιτών προς την Εθνική Γραμμή SOS 1065 που παρέχει η ΓΡΑΜΜΗ 

ΖΩΗΣ, για περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων, για καταγγελία περιστατικών κακοποίησης και για 

περιστατικά ψυχολογικής υποστήριξης. 

 
Σε αυτόν τον αγώνα ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι πολύτιμη!                                                    
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