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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει από την πρώτη στιγμή στις
προσπάθειες για την κατάσβεση των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα και
στην κινητοποίηση για την ανακούφιση και υποστήριξη των πυροπαθών
συνανθρώπων μας. Αρωγός στην προσπάθειά μας αυτή είναι η
ελληνική κοινωνία που συνδράμει στο έργο μας με την προσφορά
χρηματικής βοήθειας τη χορήγηση υλικού και εξοπλισμού ή θέτοντας
στην υπηρεσία του την προσφορά τους για εθελοντική εργασία. Σας
ευχαριστούμε

όλους

για

την

πολύτιμη

συνείσφορά

σας

και

δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την δράση μας.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει αναλάβει την καταγραφή των
αιτημάτων των πυροπλήκτων και σε συνδυασμό με τα αιτήματα που
κατατίθενται από τις τοπικές αρχές (Νομαρχίες, Δήμους και Κοινότητες)
συνεχίζει την έκκληση για συλλογή των κάτωθι ειδών:
ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
•
•
•
•
•

ΚΡΕΒΑΤΙΑ (μονά σπαστά)
ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ (κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια,
μαξιλαροθήκες) Α΄ ΔΙΑΛΟΓΗΣ – ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (σαπούνια χειρός, σαμπουάν, αφρόλουτρα,
οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, σερβιέτες υγιεινής, pampers,
χαρτιά υγείας, βαμβάκι, οινόπνευμα)
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (απορρυπαντικά, σφουγγάρια, vetex, ρολά
κουζίνας, σκούπες, φαράσια, σφουγγαρίστρες, κουβάδες, λεκάνες)
ΣΤΡΩΜΑΤΑ (μονά)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΣΩΡΟΥΧΑ (αντρικά, γυναικεία, παιδικά) Α΄ ΔΙΑΛΟΓΗΣ –
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ (μπουφάν,
ρούχα, κάλτσες, παπούτσια, σαγιονάρες) Α΄ ΔΙΑΛΟΓΗΣ –
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΛΑΔΙ – ΞΥΔΙ
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (κατσαρόλες, τηγάνια, πιάτα,
μαχαιροπήρουνα, μπρίκια του καφέ)
ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ (κονσέρβες, γάλα παστεριωμένο μακράς λήξεως,
καφές, ζάχαρη, μακαρόνια, ρύζι, όσπρια)
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ (τετράδια, μολύβια, γόμες, ξύστρες, στυλό,
χάρακες, σχολικές τσάντες)
ΠΕΤΣΕΤΕΣ (προσώπου, σώματος )
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕΤ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (kit)
ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ

Μέχρι σήμερα από την Κεντρική Αποθήκη του Ε.Ε.Σ. (Αθήνα) έχουν
αποσταλεί 46 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας ενώ από την Αποθήκη
του Ε.Ε.Σ. στην Ζαχάρω έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές υλικού
πρώτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές (Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας,
Σκιλούντος (Κρέστενα), Ζαχάρω και Μεγαλόπολης στο Ν. Αρκαδίας)
κατόπιν σχετικών αιτημάτων.
Ο Τομέας Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακοινώνει
ότι για την άμεση εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων που
αγωνιούν για την τύχη συγγενών και φίλων, μόνιμων κατοίκων και
παραθεριστών που βρίσκονταν στις πληγείσες από τις πυρκαγιές
περιοχές δέχεται και επεξεργάζεται άμεσα αιτήσεις αποκλειστικά
για την τύχη των πυροπαθών σε ανοιχτή γραμμή με το Διεθνή
Ερυθρό Σταυρό και τις Διευθύνσεις Αναζητήσεων όλων των κρατών του
κόσμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Τομέα
Αναζητήσεων:
Τηλεφωνικά: 210 5242 194, 210 5230 043
Ηλεκτρονικά: tracingstaff@redcross.gr
Με FAX: 210 5237 700

