
Κύμα αλληλεγγύης στη Μεσσηνία για
συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης |
Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ

Άμεση ήταν η κινητοποίηση φορέων και συλλόγων χθες στη Μεσσηνία με σκοπό τη
συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για την ανακούφιση των πληγέντων από τις
φονικές πυρκαγιές στην Αττική.
Ειδικότερα, οι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν μπορούν να απευθύνονται στους
εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μπροστά σε αυτή την εθνική τραγωδία που βιώνει η
χώρα από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου στην Αττική έχει προχωρήσει στο
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ιδιώτες ή εταιρείες που το επιθυμούν,
μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά για την ανακούφιση των πληγέντων.
 Πληροφορίες Λογαριασμού:
 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ A.E. Αρ. Λογαριασμού 0026.0240.31.0201181388
IBAN GR6402602400000310201181388
 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει στις πληγείσες περιοχές επιχειρώντας με
το ανθρώπινο δυναμικό του και το διασωστικό εξοπλισμό στο πλευρό της ελληνικής
Πολιτείας και των τοπικών Αρχών.
 Παράλληλα, το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας
συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για την ανακούφιση των πληγέντων από τις
φονικές πυρκαγιές στην Αττική.



 Στην παρούσα φάση συγκεντρώνονται: νερό, ατομικοί χυμοί, ξηρά τροφή
(φρυγανιές), κονσέρβες, μπάρες δημητριακών και ξηροί καρποί.
 Κεφάλα 5
 Τηλ: 27210 87737 & 2721088313
 email: [email protected]

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 Προσπαθώντας να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας σε αυτή την ανείπωτη
τραγωδία που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Αττική, ο Σύλλογος Κυριών Καλαμάτας
προσφέρει στους πληγέντες είδη πρώτης ανάγκης (νερό, ξηρά τροφή, παιδικές πάνες
κ.λπ.).

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
 Δράση αλληλεγγύης στους πληγέντες των πυρκαγιών της Αττικής ανέλαβαν και
υλοποιούν ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Κυπαρισσίας με συλλογή εμφιαλωμένου νερού.
 Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας, σε
συνεργασία με το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας (Μ.Ε.Σ.Κ.),
προβαίνει στη συλλογή εμφιαλωμένου νερού για τους πληγέντες συνανθρώπους μας
που το έχουν πραγματική ανάγκη ετούτη τη δύσκολη χώρα. Η συλλογή θα
περιλαμβάνει νερό πόσιμο εμφιαλωμένο το οποίο μπορεί να μεταφερθεί. Σημείο
συγκέντρωσης θα είναι το Εργατικό Κέντρο Κυπαρισσίας από 24 έως 26 Ιουλίου,
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, και ώρες 18.30-21.30. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
για τη συμμετοχή σας».

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
 Έκκληση για βοήθεια στους συνανθρώπους μας σε Κινέτα και Ραφήνα απευθύνει ο
Δήμος Τριφυλίας.
 Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε: «Συγκεντρώνουμε άμεσα
ξηρά τροφή (ρύζι, μακαρόνια, φρυγανιές, όσπρια κ.λπ.), κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα,
παιδικές πάνες, παλαιές συσκευές κινητών. Ο Δήμος μας ήδη έχει ενεργήσει για την
1η αποστολή 10 κιβωτίων ειδών ρουχισμού, 10 κιβωτίων γάλακτος και 80 24άδων
εμφιαλωμένου νερού.
 Η αποστολή αγάπης και φροντίδας στους συνανθρώπους μας θα πρέπει να φύγει
γρήγορα. Βοηθήστε μας!
 Συγκέντρωση στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα.
 Πληροφορίες: Στυλιανού Φωτεινή. Δήμος Τριφυλίας. Κυπαρισσία, 24/07/2018.
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας: Στυλιανού Φωτεινή. Τηλ. επικοινωνίας
2761360033/6942778793».

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας εκφράζει τη θλίψη και τα συλλυπητήριά
του στις οικογένειες που έχασαν τους οικείους τους από τις φονικές πυρκαγιές που
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εκδηλώθηκαν στην Αττική, συμπαραστέκεται στους πυροπαθείς και συγκεντρώνει
είδη πρώτης ανάγκης.
 Έπειτα από επικοινωνία με το Περιφερικό Τμήμα Ε.Ε. Σ. Καλαμάτας τα είδη που
συγκεντρώνονται είναι: νερό, ατομικοί χυμοί, ξηρά τροφή (φρυγανιές), κονσέρβες,
μπάρες δημητριακών και ξηροί καρποί.
 Τα παραπάνω είδη θα συγκεντρώνονται τις καθημερινές, έως την επόμενη Τετάρτη
1/8, Αριστομένους 95, στον 3ο όροφο, από 9.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ. και το απόγευμα
από 6.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
 Οι Πρόσκοποι, πάντοτε πιστοί στην υπόσχεσή τους να «βοηθούν κάθε άνθρωπο, σε
κάθε περίσταση», από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν δίπλα στις δυνάμεις πυρόσβεσης
προσφέροντάς τους νερά.
 Η δε Κεντρική Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς
και έπειτα από συνεννόηση μαζί τους, προχωρά σήμερα Τετάρτη, 25 Ιουλίου, σε μία
μαζική κινητοποίηση για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων, τα
οποία θα μεταφερθούν στις πληγείσες περιοχές.
 Οι πληγέντες έχουν άμεση ανάγκη από:
 •Τρόφιμα (μπισκότα, κριτσίνια, φρυγανιές)
 •Φάρμακα (παιδικά σιρόπια, Betadine, Fucidin, γάζες)
 •Νερά και χυμούς
 •Είδη καθαριότητας: πετσέτες, μωρομάντηλα, σαμπουάν και σαπούνια, πάνες.
 Η συλλογή των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης θα γίνει στις
εγκαταστάσεις του 6ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Καλαμάτας στο Πάρκο
Σιδηροδρόμων στο χώρο του Πατινάζ, σήμερα από τις 6.00 το απόγευμα έως τις 9.00
το βράδυ.

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
 Το Τοπικό Τμήμα Καλαμάτας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού συγκεντρώνει είδη
πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους, όπως ξηρά τροφή, χυμούς και ατομικής
υγιεινής (χαρτί υγείας, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σαμπουάν κ.τ.λ.).
 Η δε Εστία του θα είναι ανοιχτή κάθε απόγευμα από τις 5.30 έως τις 7.30 από
σήμερα Τετάρτη 25 έως την Κυριακή 29 Ιουλίου.
 Ταξιαρχών και Πολυχάρους
 Τηλ. 6944868125, 6976749027.

ΙΔΙΩΤΗΣ
 Το ακόλουθο μήνυμα λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον κ. Ιωάννη
Μπαλόπουλο: «Είμαι σε επικοινωνία με Δήμο Ραφήνας, ελάτε  να βοηθήσουμε όλοι
μαζί! Συγκεντρώνουμε κλινοσκεπάσματα και τρόφιμα (όχι νερά ), Φρατζή 5 στον
πεζόδρομο, στο ξενοδοχείο George, στην είσοδο! Όποιος φίλος μου έχει φορτηγάκι
και θέλει να βοηθήσει εθελοντικά, να μου πει. Πιο πολύ θέλουμε ιματισμό, σεντόνια,
πετσέτες, κουβερτάκια κ.τ.λ. Είναι αδέρφια μας εκεί.



 Λίστα άμεσων αναγκών όπως μου τη μετέφεραν από το Δήμο Ραφήνας: τρόφιμα
συσκευασμένα, πάνες, μωρομάντηλα, σεντόνια, πετσέτες, χυμοί, μαξιλάρια».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σε συλλογή προσφορών για πληγέντες θα προχωρήσει και η Ιερά Μητρόπολη
Μεσσηνίας. Όπως αναφέρεται σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή της: «Τα δραματικά
γεγονότα που ζούμε εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών στις περιοχές της
Κορινθίας και της Αττικής προκάλεσαν την οδύνη και τον πόνο, κυρίως για την
απώλεια συνανθρώπων μας. Η σκέψη και η προσευχή μας είναι στραμμένη στους
δοκιμαζόμενους συγγενείς και οικογένειες των θυμάτων, στους οποίους εκφράζουμε
τη συμπάθειά μας και τη συμπαράστασή μας.  Μαζί με τις προσευχές μας για την
ανάπαυση των ψυχών  όλων εκείνων που υπέστησαν το μαρτύριο της πυράς και την
ενίσχυση των συγγενών τους, κάνουμε έκκληση προς το πλήρωμα της Ιεράς
Μητροπόλεως Μεσσηνίας για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, κυρίως
εμφιαλωμένου νερού και ξηράς τροφής για όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται έξω
από τα σπίτια τους και είναι εμπερίστατοι εξαιτίας της καταστροφής.

Η συλλογή των προσφορών σας θα πραγματοποιηθεί στους αποθηκευτικούς χώρους
του Ασύλου Ανιάτων (Λακωνικής 333) και τις ώρες από 9.00 το πρωί μέχρι 2.00 το
μεσημέρι, εκτός Σαββάτου & Κυριακής».

Δήμος Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης (συσκευασμένα είδη μακράς
διαρκείας) για να βοηθήσει τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας στην Αττική.
 Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να τα παραδίδετε στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας
(ώρες 8.00 π.μ. έως 3.00 μμ).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Συμπαράσταση στους πληγέντες της φονικής φωτιάς 
 Η Διοίκηση και τα μέλη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας εκφράζουν τη βαθύτατη
θλίψη τους και τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των αδικοχαμένων
συμπατριωτών μας.
 Από την πρώτη στιγμή έχει ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας με τα μέλη του, με
τοπικούς φορείς, αλλά και με το Παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού στη Καλαμάτα, με
σκοπό τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και οικονομικής συνδρομής, μέσω ειδικού
λογαριασμού.
 Το Επιμελητήριο ενώνει τις δυνάμεις του και δείχνει έμπρακτα τη στήριξή τους
στους πληγέντες της φονικής φωτιάς στην Αττική. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή
προσφορά, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο της γραμματείας του Επιμελητηρίου 27210
62212 ή στο e-mail: [email protected].

ΚΙΝ.ΑΛ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  
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Συγκέντρωση και αποστολή ειδών ανάγκης στους πληγέντες
 Με ανακοίνωσή της η Δημοτική Οργάνωση του Κινήματος Αλλαγής Τριφυλίας
εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των νεκρών της εθνικής τραγωδίας
και παράλληλα ενημερώνει ότι προχωρά σε συγκέντρωση και αποστολή ειδών
ανάγκης στους πληγέντες.
 Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Δημοτική Οργάνωση του
Κινήματος Αλλαγής Τριφυλίας εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των
νεκρών από τη χθεσινή εθνική τραγωδία των πυρκαγιών της Αττικής.  Ευχόμαστε
ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες και δύναμη και μεγάλο κουράγιο σε
όσους έχασαν την περιουσία τους. Σήμερα μιλάμε για μια μαύρη σελίδα στην ιστορία
της χώρας μας, κάνοντας τις αναμνήσεις από τις πυρκαγιές του 2007 εντονότερες.
Συνάνθρωποί μας που ζούσαν χθες την καθημερινότητα, σήμερα δε ζουν πλέον.
Όμως, πρέπει μέσα σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία που έφερε θλίψη και οργή, να
σταθούμε στους πληγέντες. Θα στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να σταθούμε
έμπρακτα σε ό,τι μπορούμε. Φάρμακα, ξηρά τροφή (μακαρόνια ρύζι κ.τ.λ.), χαρτικά,
χυμούς και άλλα τρόφιμα. Υπεύθυνος συντονισμού: Χαράλαμπος Γριβοκωστόπουλος,
κινητό 6949935495».

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Ν.Π.Δ.Δ. και το Περιφερειακό
Τμήμα Μεσσηνίας & Λακωνίας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Ν.Π.Δ.Δ. και το Περιφερειακό Τμήμα
Μεσσηνίας & Λακωνίας, εκφράζει την οδύνη του για την τραγική καταστροφή που
προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην Δυτική Αττική.
 Συμπαραστεκόμαστε στους πληγέντες συμπολίτες μας και καλούμε όλους τους
συναδέλφους σε Μεσσηνία και Λακωνία, να συνδράμουν με κάθε μέσο τις προσπάθειες
για την ανακούφιση των πληγέντων.
 Σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας και της Σπάρτης συλλέγονται είδη πρώτης
ανάγκης (ζυμαρικά, γάλατα εβαπορέ, ζάχαρη, ρύζι, κονσέρβες κρέατος, ψαριού &
ντομάτας, φρυγανιές, κρουασάν, ρούχα, είδη ατομικής υγιεινής κλπ).
 Επίσης υπάρχει άμεση ανάγκη για αιμοδοσία.
 Όλοι οι συνάδελφοι αλλά και κάθε συμπολίτης μας, ας συμπαρασταθούμε
εμπράκτως και ας βοηθήσουμε στην ανακούφιση του πόνου των πληγέντων.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 Οι πολίτες που επιθυμούν να βοηθήσουν με είδη πρώτης ανάγκης  στους πληγέντες
από τις φονικές πυρκαγιές μπορούν να προσέρχονται στο Δημαρχείο Μεσσήνης  για
να τα προσφέρουν
 Ακολουθεί λίστα ειδών πρώτης ανάγκης:
 Εμφιαλωμένα νερά, χυμούς, τρόφιμα που διατηρούνται εκτός ψυγείου και κατά
προτίμηση να είναι άμεσης ανάλωσης (π.χ. κονσέρβες, συσκευασμένα κρουασάν,
μπισκότα, φρυγανιές, κ.λπ.), γάλατα μακράς διάρκειας, τα οποία διατηρούνται εκτός



ψυγείου, (π.χ. εβαπορέ).
 Επίσης είδη ιατρικής φροντίδας (π.χ. γάζες, μάσκες μίας χρήσης),  προϊόντα
ατομικής υγιεινής για παιδιά και ενήλικες (π.χ.  Pumpers, σαμπουάν κτλ).
 Χώρος συγκέντρωσης ΚΑΠΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα
2722360185,  2722360150 (καθημερινά 09:00-14:00)         

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 Σήμερα θρηνούμε δεκάδες νεκρούς. Αδικοχαμένους συνανθρώπους μας. Αφού
καταλαγιάσει ο θρήνος, η εθνική οδύνη για το κακό που βρήκε την χώρα μας, έχουμε
μια υποχρέωση. Να μην υπάρξουν άλλα «Μάτια». Ούτε στην Αττική, ούτε πουθενά
αλλού στον τόπο μας.
 Άμεση ανάγκη σήμερα είναι η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους συμπολίτες μας που
επλήγησαν απ’ αυτή την βιβλική καταστροφή…
 Οι πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα,
εμφιαλωμένο νερό κ.ά.) στα θύματα των πυρκαγιών, μπορούν να απευθύνονται στις
τηλεφωνικές γραμμές 2721090700, 2721085494, 2721086853 στην Καλαμάτα, ή να
έρθουν στα γραφεία μας Αριστομένους & Βασ. Γεωργίου (είσοδος από Βασ. Γεωργίου
1), ώρες: 9.00-14.00 και 18.00-20.00. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται και στα
γραφεία μας στη Μεσσήνη, οδός Φεσσά 2, τηλ. 6972815440, τις ίδιες ώρες.
 Τα είδη πρώτης ανάγκης που είναι απαραίτητα:
 Εμφιαλωμένα νερά, Χυμοί,Τρόφιμα που διατηρούνται εκτός ψυγείου και κατά
προτίμηση να είναι άμεσης ανάλωσης (κονσέρβες, συσκευασμένα κρουασάν,
μπισκότα, φρυγανιές, κ.λπ.), Ξηρά τροφή, Είδη προσωπικής υγιεινής (Χαρτικά, υγρά
πανάκια, μωρομάντηλα…), Γάλατα μακράς διάρκειας, τα οποία διατηρούνται εκτός
ψυγείου, π.χ. εβαπορέ.
 ****Δεν χρειάζονται είδη ρουχισμού.
 Η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας

Δήμος Δυτικής Μάνης
 Προκειμένου να προσφέρουμε και εμείς τη βοήθειά μας στους πληγέντες
συνανθρώπους μας επικοινωνήσαμε με τους Δήμους Ραφήνας - Πικερμίου &
Μαραθώνος και μας ενημέρωσαν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πληρότητα σε τρόφιμα,
ρουχισμό κ.λπ.
 Καθώς οι ανάγκες αλλάζουν διαρκώς παραμένουμε σε επικοινωνία μαζί τους και θα
εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.
 Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου έχει ανοίξει ειδικό λογαριασμό στην τράπεζα
Πειραιώς: ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 5186092291418
 IΒΑΝ GR20 0172 1860 0051 8609 2291 418
 Υπενθυμίζουμε την έκκληση για αίμα!

Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας 
Το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας κατόπιν συνεννοήσεως της Προέδρου με



τους Εμπορικούς Συλλόγους των πληγέντων περιοχών, καλεί τα μέλη του αλλά και το
σύνολο των συναδέλφων εμπόρων της πόλης να συνδράμουν άμεσα και με κάθε
πρόσφορο τρόπο στη συγκέντρωση ανθρωπιστικού υλικού για τους συνανθρώπους
μας που πλήττονται και δοκιμάζονται βίαια από την τραγωδία που προκάλεσαν οι
φονικές πυρκαγιές στην Ελλάδα.
 Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για υγειονομικό υλικό, στερεά τρόφιμα, χυμούς και
εμφιαλωμένο νερό.
 Το υλικό βοήθειας συγκεντρώνεται στα γραφεία του συλλόγου μας Γεωργούλη 8
από τις 9 π.μ. - 14.00 μ.μ..
 Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
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