
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Καλαμάτα, 19 Αυγοφςτου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Κινητοποίηςη και παροχή βοήθειασ από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καλαμάτασ ςτισ 

πυρόπληκτεσ περιοχέσ του Ν. Μεςςηνίασ 

Το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Καλαμάτασ, μετά από ζγκριςθ του Προζδρου του Ε.Ε.Σ., Dr.  Αντϊνιου 

Αυγερινοφ και ςφμφωνα με το ςχζδιο "Ακθνά", βρζκθκε, ςτισ 5 Αυγοφςτου 2021, ςτθν πυρόπλθκτθ  περιοχι 

τθσ  Άνω Μεςςθνίασ, για εκτίμθςθ αναγκϊν, επικοινωνία με τισ τοπικζσ Αρχζσ και παροχι βοικειασ με 

κλιμάκιο Εκελοντϊν των δφο Σωμάτων, τθν Πρόεδρο και Εκπαιδεφτρια – Νοςθλεφτρια. 

Μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ υπευκφνουσ, του Διμου Οιχαλίασ, Πολιτικισ Προςταςίασ και Πυροςβεςτικισ, 

δθμιουργικθκε, ςτο Κ.Ε.Π. Διαβολιτςίου, πρόχειροσ ςτακμόσ Πρϊτων Βοθκειϊν. Τισ δε απογευματινζσ ϊρεσ,  

επειδι είχε δοκεί εντολι εκκζνωςθσ, το κλιμάκιο παρζμεινε ςτο κεντρικό δρόμο του Διαβολιτςίου, για να 

ζχει τθ δυνατότθτα μετακίνθςθσ, όπου παραςτεί ανάγκθ. 

Επίςθσ, κλιμάκιο του Τμιματοσ επιςκζφτθκε τθν πυρόπλθκτθ περιοχι και τισ επόμενεσ δφο θμζρεσ. Μετά 

από αίτθμα τθσ Διοίκθςθσ τθσ Κ.Α.Κ., ςτισ 5 Αυγοφςτου 2021, Εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ 

μετζβθςαν  ςτο Βαςιλίτςι για  ανατροφοδότθςθ του Πυροςβεςτικοφ κλιμακίου. Στισ 12 Αυγοφςτου 2021  

Εκελοντζσ και των δφο Σωμάτων με Νοςθλεφτρια του Τμιματοσ επιςκζφτθκαν πυρόπλθκτεσ περιοχζσ του 

Διμου Οιχαλίασ και ιρκαν ςε επαφι με πολίτεσ  που  ςτισ οικίεσ τουσ προκλικθκαν ηθμιζσ από τθν 

πυρκαγιά, παρζχοντασ ψυχολογικι υποςτιριξθ, τρόφιμα και είδθ ατομικισ υγιεινισ. 

Μετά από ενθμζρωςθ και ςφμφωνθ γνϊμθ  του Περιφερειακοφ Συμβουλίου και  εγκρίςεωσ του Προζδρου 

του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντϊνιου Αυγερινοφ, αποφαςίςτθκε θ δράςθ ςυγκζντρωςθσ ηωοτροφϊν, μιασ και ιταν βαςικό 

αίτθμα των κατοίκων των πυρόπλθκτων περιοχϊν. Υπιρξε άμεςθ κινθτοποίθςθ του Τμιματοσ και μζςα από 

προςφορζσ Εκελοντϊν, μελϊν, φορζων, ςυλλόγων και φίλων του Ε.Ε.Σ., ςυγκεντρϊκθκαν ςτθν Ε.Α.Σ., που 

ευγενικά παραχϊρθςε τισ εγκαταςτάςεισ τθσ και παραδόκθκαν, ςτισ 13 Αυγοφςτου 2021, ςτο Διμο Οιχαλίασ  

5.5 τόνοι ηωοτροφϊν. Η δράςθ ςυγκζντρωςθσ ηωοτροφϊν  ςυνεχίηεται, με ςκοπό τθν αποςτολι τουσ ςτο 

Διμο Πφλου - Νζςτοροσ. 

Το Περ.Τμ. Καλαμάτασ , ζχοντασ επικοινωνία με τουσ Προζδρουσ των τοπικϊν κοινοτιτων, βρίςκεται κοντά 

ςτουσ πυρόπλθκτου, ςτθρίηοντασ τθν κάλυψθ επιςιτιςτικϊν αναγκϊν των πολιτϊν που ενδεχομζνωσ 

προκφψουν.  
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