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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμος Μεγαρέων ζσγκενηρώνει διάθορα είδη και θα ζηείλει 

ανθρωπιζηική βοήθεια ζηοσς ζειζμόπληκηοσς ηης Τοσρκίας. 

Οι λαοί τθσ γειτονικισ μασ Σουρκίασ και τθσ υρίασ βιώνουν δραματικζσ 
ςτιγμζσ εξαιτίασ των φονικών  ςειςμών  των 7,8 και 7,7 R που ζπλθξε τισ δφο 
χώρεσ τα ξθμερώματα τθσ περαςμζνθσ Δευτζρασ. 
Η αυτοδιοίκθςθ ςτζκεται ςτο πλευρό των πλθγζντων και ςτθρίηει ζμπρακτα 
τουσ πλθγζντεσ όπωσ ζχει κάνει ςτο παρελκόν ςε ανάλογεσ περιπτώςεισ. 
Ο Διμοσ Μεγαρζων ςυμμετζχει ςτθ δράςθ για ςυγκζντρωςθ και αποςτολι 
ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Περιφζρεια Αττικισ, τον 
Ιατρικό φλλογο Ακθνών και τισ Πρεςβείεσ τθσ Σουρκίασ και υρίασ και το 
πρόγραμμα “Ολοι μαηί μποροφμε” του Ραδιοτθλεοπτικοφ τακμοφ  κάϊ  και 
για το ςκοπό αυτό ςυγκεντρώνει από ςιμερα μζχρι τθν προςεχι ΔΕΤΣΕΡΑ 13 
Φεβρουαρίου, ώρα 10:00 το πρωϊ, ςτα Γραφεία τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ του 
Διμου Μεγαρζων ςτθν ςυμβολι τθσ Οδοφ Μινώασ με την Παλαιά Εθνική 
Οδό Αθηνών -  Κορίνθου (πρώην ΙΚΑ) διάφορα είδθ. 
Ο κατάλογοσ με τα είδθ που μποροφν οι πολίτεσ να προςφζρουν, είναι όπωσ 
παρακάτω: 

- Χειμερινά ροφχα (για ενιλικεσ και παιδιά). 
- Παλτά – μπουφάν 
- Αδιάβροχα 
- Μπότεσ – Γαλότςεσ 
- Παντελόνια 
- Γάντια 
- Καςκόλ 
- κουφάκια 
- Κάλτςεσ 
- Εςώρουχα 

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 
- κθνζσ 
- Κρεβάτια 
- τρώματα (για ςκθνζσ) 
- Κουβζρτεσ (μθ χρθςιμοποιθμζνεσ) 
- Τπνόςακοι 



- όμπεσ Τγραερίου 
- Θερμάςτρεσ 
- Θερμόσ 
- Φανάρια χειρόσ 
- Powerbank 
- Γεννιτριεσ 
- Σρόφιμα μακράσ διαρκείασ – Κονςζρβεσ 
- Παιδικζσ τροφζσ 
- Πάνεσ 
- Προϊόντα Τγιεινισ & Κακαριότθτασ 
- ερβιζτεσ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
- Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ και επίδεςμοι 
- Αιμοςτατικοί επίδεςμοι 
- Ελαςτικοί επίδεςμοι 
- Φλεβοκακετιρεσ 
- φριγγεσ με βελόνεσ 
- Θερμοςτατικζσ κουβζρτεσ 
- Παυςίπονα 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 
« ε μία τζτοια μεγάλθ ςυμφορά θ αλλθλεγγφθ δεν ζχει όρια. Οι πολίτεσ των 
Μεγάρων πάντα ανταποκρίνονται κετικά και ςτθρίηουν με κάκε τρόπο όςουσ 
πραγματικά βρίςκονται ςε ανάγκθ. Σο ίδιο κα κάνουν και τώρα και παρακαλώ 
τουσ ςυμπολίτεσ να αντιδράςουν άμεςα επειδι θ αποςτολι τθσ 
ανκρωπιςτικισ βοικειασ κα γίνει με μεγάλα φορτθγά τθν Σρίτθ 14 
Φεβρουαρίου να προςζλκουν ζγκαιρα μζχρι το πρωϊ τθσ προςεχοφσ ΔΕΤΣΕΡΑ 
13 Φεβρουαρίου και να προςφζρουν ο κακζνασ ότι μπορεί από όςα 
αναφζρονται ςτον προαναφερόμενο κατάλογο.» 
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