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Η ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ  

Οι Μυκονιάτες συγκέντρωσαν και απέστειλαν μέσα σε λίγα 24ωρα αρκετούς τόνους 

τροφίμων και λοιπών αγαθών, ως ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης προς τους 

δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας στο Μάτι Αττικής.  

Ο Δήμος Μυκόνου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο οργάνωσαν, συνέλεξαν και 
απέστειλαν σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια στις πυρόπληκτες περιοχές της 
Αττικής, ύστερα από δημόσια έκκληση του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Κουκά, λίγες 
ώρες μετά την είδηση της τραγωδίας. 
 
Οι Μυκονιάτες ανταποκρίθηκαν και με το παραπάνω στο κάλεσμα του Δήμου 
Μυκόνου, απέδειξαν για ακόμη μια φορά τις ανθρωπιστικές αξίες που τους 
διακατέχουν και την αγάπη τους προς την πατρίδα και τους συνανθρώπους τους 
στην πράξη, και με την καταλυτική συνδρομή των εθελοντών του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου - με επικεφαλής τον κ. Νίκο Ροσολάτο - οργάνωσαν την άμεση 
αποστολή και διανομή των προϊόντων που συλλέχτηκαν. 
 
Η Μεταφορική Εταιρία «Σκαγιάς» ανέλαβε τη μεταφορά των αγαθών με τριαξονικό 
όχημα - μήκους 11 μέτρων και ύψους 4 μέτρων - από τη Μύκονο στο ΟΑΚΑ, όπου 
και το υποδέχτηκε ομάδα εθελοντών με επικεφαλής την κα. Χριστίνα 
Νικολοπούλου. 
 
Η Διοίκηση του ΟΑΚΑ φιλοξένησε την ανθρωπιστική βοήθεια της Μυκόνου στους 
χώρους του ποδηλατοδρόμιου, όπου οι εθελοντές προχώρησαν σε  διανομή των 
αγαθών εντός 24 ωρών σε πυρόπληκτες περιοχές που υπήρχε άμεση ανάγκη. 
 
Τα αγαθά πρώτης ανάγκης και όχι μόνο που συνέλεξαν οι Μυκονιάτες ήταν: 
 
Τρόφιμα, νερά, χυμοί, φάρμακα, ρούχα, σεντόνια, πετσέτες, καθαριστικά, εργαλεία, 
μαξιλάρια. 
 
 
 

 

 

 

         

 

         



 
Η ανθρωπιστική βοήθεια των Μυκονιατών διανεμήθηκε στα εξής σημεία: 
 
Λύρειο Ίδρυμα  
 
Κέντρο Υγείας Ραφήνας 
 
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ματιού  
 
Ι.Ν. Αναλήψεως Ραφήνας  
 
Ναυτικός Όμιλος στο Μάτι 
 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συνδρομή τους προς τον Πρόεδρο Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού κ. Δημήτρη Μιχελακάκη και τον κ. Άγγελο Φραντζέτη και την ομάδα του 
από την Destination Services. 
 
Η Δημοτική Αρχή Μυκόνου εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της σε όσους 
συμμετείχαν ενεργά σε αυτή την αποστολή, ενώ δεσμεύεται ότι θα στηρίξει 
ποικιλοτρόπως τους πληγέντες από την φονική πυρκαγιά στην Αττική. 
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