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Αγαπητοί Συγχωριανοί,

Στις 16 του Απρίλη, όπως ήδη θα γνωρίζετε, είχαμε ένα ακόμα δυσάρεστο γεγονός στο
χωριό μας. Μετά από φωτιά που προκλήθηκε, κάηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς ο επάνω
όροφος και η στέγη του σπιτιού της συγχωριανής μας Σ.Κ., ενώ η ίδια σώθηκε μόλις την
τελευταία στιγμή και λίγο πριν καταρρεύσει η στέγη. Έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, όλα τα
ρούχα και υπάρχοντά της έγιναν στάχτη και κυριολεκτικά «βρέθηκε στο δρόμο».

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, μαζί με τους ελάχιστους συγχωριανούς αρχικά, και εν
συνεχεία με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατάφεραν να κατασβήσουν την
φωτιά.

Επί του παρόντος το ζήτημα της στέγασής της έχει εξασφαλιστεί στον κάτω όροφο του
οικήματος το οποίο διασώθηκε, ενώ η διατροφή και ο ρουχισμός για τις πρώτες ημέρες
καλύφθηκε με την αρωγή των συγχωριανών, καθώς και του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» του Δήμου.

Μετά από επικοινωνία του ΔΣ του συλλόγου μας με τον Πρόεδρο της Κοινότητας, τα αγαθά
που κρίνονται ως άμεσα απαραίτητα, μέχρι η συγχωριανή μας να μπορέσει να ορθοποδήσει,
είναι μία οικοσκευή (ψυγείο, κουζίνα, ντουλάπα), ρουχισμός, κλινοσκεπάσματα, καθώς και
είδη οικιακής χρήσης.

Το ΔΣ του συλλόγου μας, μετά από ομόφωνη απόφαση, προχώρησε στην αγορά ενός
ψυγείου, καθώς και στην κάλυψη για ένα δίμηνο της διατροφής της στο μαγαζί του χωριού
μας.

Τέλος, στο κατεστραμμένο από τη φωτιά οίκημα, το οποίο όπως όλοι γνωρίζετε βρίσκεται
στο κέντρο του χωριού, ξεκίνησαν και συνεχίζονται να γίνονται ενέργειες καθαρισμού του
χώρου με πρωτοβουλία του Δήμου και της Κοινότητας.
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Στη παρούσα φάση, αυτό που έχει σημασία είναι να σταθούμε δίπλα στη συγχωριανή μας,
με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας, παρά την πρωτόγνωρη κατάσταση που όλοι μας
βιώνουμε αυτή την περίοδο λόγω του κοροναϊού.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας από τους σκοπούς του Συλλόγου μας, είναι και η
αλληλεγγύη! (Ηθική και υλική υποστήριξη, με την πρέπουσα διακριτικότητα, καθενός που
κατάγεται από την Ποτιδάνεια και έχει ανάγκη).

Το χωριό μας άλλωστε έχει αποδείξει και σε ανάλογες περιπτώσεις, ότι πάνω απ’ όλα έχει
ανθρωπιά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με βοήθεια ή ενίσχυση, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τα μέλη του ΔΣ

Παπαϊωάννου Βασίλειος 697 623 71 87

Σιαράμπαλος Βασίλειος 694 348 37 74

Σταθοπούλου Ειρήνη 698 199 09 20

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος 697 799 57 86
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Βουτσαδάκης Βασίλειος 698 988 53 67

Λάϊος Ορέστης 693 616 21 80

Παπαϊωάννου Ιωάννης 697 667 98 50

Σιαράμπαλος Άγγελος 698 130 21 15

Τόλιας Νικόλαος 697 743 15 88

Από το ΔΣ του Συλλόγου
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