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Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου η σύσκεψη
μεταξύ των φορέων του Δήμου και τους Εκπροσώπους της Ιεράς Μητρόπολης
Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου, για την υλοποίηση της προσπάθειας συγκέντρωσης
ειδών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες που συγκεντρώνονται
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος.

Την ευθύνη συλλογής τροφίμων αναλαμβάνει ο κάθε Πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας σε
συνεργασία με τον ιερέα εκ μέρους της Μητροπόλεως και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού
Συλλόγου της περιοχής. Τον Συντονισμό θα έχει επιτροπή με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο
Μανώλη Αγαπουλάκη τον Φαρμακοποιό Μάνθο Γουρνιεζάκη, τον εκπρόσωπο από το
Βλαχάκειο Πνευματικό Κέντρο Γιώργο Κοντονασάκη, και τον εκπρόσωπο της Μητροπόλεως
πατήρ Ευτύχιο Τριγωνάκη. Τα τρόφιμα και τα λοιπά είδη θα συγκεντρωθούν και θα
συσκευασθούν στο Δημαρχείο Βιάννου. Η συλλογή θα πραγματοποιηθεί από της 10/03/2016
έως στις 18/03/2016
.
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Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2895340150 και 6944683407.

Τα είδη που συγκεντρώνονται είναι:
- Είδη διατροφής: Φρυγανιές, παξιμάδια, κρουασάν, μπισκότα, τρόφιμα μακράς
διαρκείας - Μικρές συσκευασίες με μέλι, παστέλι, σοκολάτες, ξηρούς καρπούς- Κονσέρβες Εμφιαλωμένο νερό, χυμούς γάλα μακράς διάρκειας κ.λ.π. - Πλαστικές συσκευασίες για
μερίδες φαγητού με καπάκι, πλαστικά πιρούνια και πλαστικά κουταλάκια.
- Είδη ένδυσης/υπόδησης: Κουβέρτες φλις και σλιπινγκ μπανκς - Αδιάβροχα,
χειμωνιάτικα μπουφάν και φόρμες (ανδρικά γυναικεία και παιδικά) (πλυμένα και
σιδερωμένα) - Αθλητικά παπούτσια - Εσώρουχα καινούργια ανδρικά, γυναικεία και παιδικά.
- Είδη ατομικής υγιεινής: Οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες - Πετσέτες προσώπου
- Χαρτί υγείας -Ατομικά σαπούνια - Σαμπουάν σε μικρές συσκευασίες - Σερβιέτες - Φακούς Σφυρίχτρες (Για τα μωρά) - Βρεφικό γάλα και κρέμες (έτοιμα ή με άμεση διαδικασία
παρασκευής) - Παιδικές τροφές σε γυάλινη συσκευασία - Μωρομάντηλα - Πάνες - Μπιμπερό
- Πιπίλες.
- Είδη φαρμακείου: Γάζες, σύριγγες, ιώδιο (πχ Betadine), αντιβιώσεις (πχ Amoxil,
Augmentin,Claripen, Zinadol, Zithromax),και αντιφλεγμονώδη/παυσίπονα (Algofren, Depon,
Mesulid, Panadol,Ponstan, Voltaren)
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