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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα:  «Ο ΙΣΠ συμπαραστέκεται στους πυρόπληκτους της Αττικής» 

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει βαθιά οδύνη για τους ανθρώπους που 

έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές της Ραφήνας 

και Δυτικής Αττικής.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πληγέντων 

περιοχών καλεί τα μέλη του Συλλόγου και τους πολίτες της πόλης μας να 

συμμετάσχουν στις υφιστάμενες εθελοντικές οργανωμένες δράσεις ενίσχυσης 

τους σε ιατρικό και κοινωνικό επίπεδο.  

 

Παρακαλούμε όλους τους φορείς να εστιάσουν την εθελοντική τους δράση 

στις αυξημένες ανάγκες αιμοδοσίας των πληγέντων, να οργανώσουν 

συλλογή φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, ειδών σίτισης και αγαθών 

πρώτης ανάγκης που θα παραδοθούν στους πυρόπληκτους μέσω επίσημων 

φορέων.  Υπάρχουν ήδη οργανωμένα σημεία συλλογής ειδών πρώτης 

ανάγκης στο Δήμο Πατρέων και στον Ερυθρό Σταυρό.  

 

 Ο Δήμος Πατρέων συγκεντρώνει είδη στην οδό Κοραή 5 (απέναντι από 

τον Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα - Τράπεζα Τροφίμων Κοινωνικού Οργανισμού 

Δήμου), καθημερινά, από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. 

 Το τοπικό παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συγκεντρώνει 

βοήθεια στα γραφεία του, Καρόλου 8 & Αγίου Ανδρέου μέχρι τις 11 το 

βράδυ.  

Προτείνεται η συλλογή στα παρακάτω είδη: 

 

 Εμφιαλωμένο νερό.  

 Τρόφιμα μακράς διάρκειας (κονσέρβες, όσπρια, ρύζι, μακαρόνια και λοιπά 

ζυμαρικά, φρυγανιές, μπισκότα, γάλα εβαπορέ κ.λπ.) 

 Φάρμακα (γάζες αποστειρωμένες, γάζες fucidin, αλοιφές, παυσίπονα, 

αντιβίωση, κ.λπ.) 

 Παιδικά είδη (τροφές, πάνες, μωρομάντηλα κ.λπ.) 

 Είδη ένδυσης και υπόδησης για παιδιά και ενήλικες 
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Άκρως σημαντική είναι η οργάνωση επιτελικής ομάδας ψυχολογικής στήριξης 

των συνανθρώπων μας που βίωσαν ακραίες καταστάσεις σωματικού και 

ψυχικού πόνου. 

Τονίζουμε ότι οποιαδήποτε εθελοντική ατομική ή ομαδική δράση υγειονομικού 

χαρακτήρα δρομολογηθεί θα πρέπει να βρίσκεται υπό την εποπτεία και 

έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια για τους ανθρώπους που έχασαν με 

αναπάντεχο τρόπο τους αγαπημένους τους. 

 

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους πυρόπληκτους και την άμεση επάνοδό 

τους στην οικογένειά τους.  

 

 

Η Πρόεδρος          Ο Αντιπρόεδρος        Ο Γραμματέας 

 

 

 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας 


