ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ : ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ το
κύμα αλληλεγγύης

Στο http://www.ert.gr διαβάσαμε:
-Η Διοίκηση και το προσωπικό του Επιμελητηρίου Λακωνίας εκφράζουν τη βαθιά
θλίψη για την τραγωδία από τις πυρκαγιές στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, για να
συμπαρασταθεί στα θύματα της τραγωδίας αποφάσισε:
Τη διάθεση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους πληγέντες ύψους 500,00€. Τα
είδη θα διατεθούν κατόπιν συνεννόησης με την Περιφέρεια Αττικής και το ΚΕΕΛΠΝΟ
για να καλύψουν κενά που τυχόν υπάρξουν σε συγκεκριμένα είδη μετά την τεράστια
ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα για βοήθεια.
-Ο Δήμος Γορτυνίας ανακοινώνει ότι, σε ένδειξη πένθους για τους συνανθρώπους μας
που έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πυρκαγιές και συμπαράστασης στις
οικογένειες των θυμάτων, οι εκδηλώσεις του «45ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού
Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής» στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων Γορτυνίας,
που ήταν προγραμματισμένες για τις 27 και 28 Ιουλίου 2018, αναβάλλονται.
-Ο Δήμος Ευρώτα απευθύνει στους δημότες πρόσκληση προσφοράς ειδών πρώτης
ανάγκης για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών των πυρόπληκτων. Η συγκέντρωση
αυτών πραγματοποιείται στο Γραφείο Κίνησης στη Σκάλα(έναντι ένωσης Γεωργικών
Συνεταιρισμών) για τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 25, 26 και 27 Ιουλίου
2018 και ώρες από 8:00 πμ έως 3:00 μμ.
-Ο Δ. Σπάρτης, ύστερα από την έκκληση του Δημάρχου Ραφίνας – Πικερμίου να μην
συγκεντρώνονται τρόφιμα, νερά και ρουχισμός γιατί υπάρχει υπερπροσφορά και είναι
αδύνατη η διαχείριση του όγκου της, θα καταρτιστεί, σε συνεννόηση με το Δήμο
Ραφήνας – Πικερμίου, κατάλογος με τις ανάγκες των πληγέντων. Στη συνέχεια ο
Δήμος Σπάρτης, με ανακοίνωσή του θα προχωρήσει στη συγκέντρωση συγκεκριμένων
ειδών προκειμένου να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια.

-Η Αργολική Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης σήμερα Πέμπτη, 26 Ιουλίου το απόγευμα στις
19.00 – 21.00, στην πλατεία Τριών Ναυάρχων στο Ναύπλιο (έξω από το Δημαρχείο),
καλεί τους πολίτες να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες συνανθρώπους μας.
-Ο Δήμος Ναυπλιέων και o Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό έως
την Παρασκευή 27/7/2018 από τις 08.00 έως τις 11.00π.μ. συγκεντρώνει για τους
πληγέντες από την πύρινη λαίλαπα στην Αττική, στα γραφεία του Δ.Ο.Κ.ΟΙ.Π.Α.Ν
(ΚΑΠΗ) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 55
-Λόγω της τραγικότητας των γεγονότων που βιώνει η χώρας μας εξαιτίας της
φονικής πυρκαγιάς που κατέστρεψε ζωές και περιουσίες συνανθρώπων μας
προκαλώντας ανείπωτο πόνο και θλίψη, ο Δήμος Επιδαύρου αναστέλλει όλες τις
εκδηλώσεις του. Αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις της Παρασκευής 27 και
Σαββάτου 28 που ήταν προγραμματισμένες στα πλαίσια της έκθεσης Αγροτουρισμού.
-Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Eκπ/σης Αργολίδας εκφράζει τα
συλλυπητήριά του στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά
τους και πολλά μικρά παιδιά, από την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε περιοχές
της Αττικής και καλεί κάθε συνάδελφο να δείξει έμπρακτα τη συμπαράστασή του
στους τραυματίες και τους πυροπαθείς.
-O Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης προτείνει στα μέλη του να βοηθήσουν την
προσπάθεια του Ερυθρού Σταυρού Σπάρτης, θεωρώντας ότι είναι ο κατάλληλος
φορέας βοήθειας συλλέγοντας εμφιαλωμένα νερά, χυμούς, τσάι, τρόφιμα (πχ ζάχαρη,
ζυμαρικά, αλεύρι, γάλα εβαπορέ, παιδικές τροφές, βρεφικά γάλατα σε σκόνη,
φρυγανιές, κονσέρβες, κρουασάν κτλ) είδη ατομικής υγιεινής (χαρτικά, αφρόλουτρα,
σαμπουάν, μωρομάντηλα, πάνες, σφουγγάρια πλυσίματος, οδοντόκρεμες,
οδοντόβουρτσες, σερβιέτες κτλ) λοιπά είδη (πλαστικά πιρούνια, ποτήρια, πιάτα).
Τα μέλη που επιθυμούν να προσφέρουν κάποια από τα παραπάνω είδη μπορούν να
απευθυνθούν στο γραφείο του Ερυθρού Σταυρού στη Σπάρτη. (οδός Βρασίδου 133
τηλ. 2731021649, υπεύθυνη κ. Βούλα Χατζή), μέχρι την Παρασκευή 27/7, κατά τις
ώρες 8:00 πμ έως 8:00 μμ.
Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση
-Το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης με σύνθημα «Βοηθώ τους συνανθρώπους μου.
Στηρίζουμε τους πυρόπληκτους» οργανώνει δράση συγκέντρωσης φαρμακευτικού
υλικού (επίδεσμοι, γάζες, αντιβιώσεις). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης στο τηλ. 27330 51242.
-Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – ΝΠΔΔ και το Περιφερειακό Τμήμα
Μεσσηνίας & Λακωνίας εκφράζει την οδύνη του για την τραγική καταστροφή που

προκάλεσαν οι πυρκαγιές στη Δυτική Αττική.
-Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυκλών «Η Νιόβη» καλεί εκτάκτως τα μέλη και φίλους
του συλλόγου, καθώς και τους κατοίκους του χωριού και της ευρύτερης περιοχής να
συνδράμουν στην έκτακτη αιμοδοσία για τους συνανθρώπους μας που επλήγησαν απο
τις πυρκαγιές στην Αττική. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6973734008 και
6976510591
-Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέρα Μελάνων μετά τα τραγικά γεγονότα που προέκυψαν
από τις καταστροφικές πυρκαγιές και το χαμό τόσων συνανθρώπων αποφάσισε την
ακύρωση της προγραμματισμένης για τις 2 Αυγούστου »γιορτή μελιού». Τα χρήματα
που θα διαθέταμε θα τα προσφέρουμε στους ανθρώπους στις πυρόπληκτες περιοχές.
-Ο Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Κάψια σας ζητάει να βοηθήσουμε όλοι και
να συγκεντρώσουμε είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες των περιοχών που
παραδόθηκαν στο έλεος των πυρκαγιών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους
πληγέντες δήμους της Ανατολικής Αττικής μας ενημέρωσαν ότι τόσο στη Ραφηνα
όσο και στο Μάτι χρειάζονται κουβέρτες,σεντόνια,πετσέτες, τρόφιμα μακράς
συντηρήσεως ,εμφιαλωμένα νερά καθώς και φαρμακευτικά ειδη.
Παρακαλούμε πολύ όποιος επιθυμεί να φέρει κάποια απο τα προϊόντα μπορεί να
επικοινωνήσει στα τηλεφωνα 6932385674 ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΒΙΒΗ , 6975209009
ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΤΆΚΗΣ και 6972337126 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
Τα προϊόντα θα μαζευτούν στο σχολείο του χωριού μας μέχρι την Κυριακή
29/7/2018.
-Ο Σύλλογος Εμποροεπαγγελματιών Βυτίνας υπό το βάρος των σοβαρών απωλειών
από τις καταστροφικές φωτιές που προκλήθηκαν στην Αττική αποφάσισε να εκφράσει
την έμπρακτη αλληλεγγύη του και να προβεί σε συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης
τα οποία θα διατεθούν άμεσα στους πληγέντες.
-Η προγραμματισμένη Γιορτή της Ελιάς στο Ελαιοχώρι δεν θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 28 Ιουλίου. Μεταφέρεται για το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018.
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