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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΠΑΕ Θεσπρωτός λέει «ΟΧΙ» στον πόλεμο! 

Σε συνεργασία με τον Δήμο Ηγουμενίτσας, το ΠΑΚΠΠΟ, και τους Γιατρούς του 

κόσμου, συλλέγονται είδη πρώτης ανάγκης και ιατροφαρμακευτικό υλικό για 

τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας 

 

Η ΠΑΕ Θεσπρωτός λέει «ΟΧΙ» στον πόλεμο και τη ρωσική εισβολή στην 

Ουκρανία. «Όχι» στην επιβολή των όπλων και της δύναμης του ισχυρού, 

όποιος κι αν είναι αυτός. Ο πόλεμος μόνο την καταστροφή φέρνει για δύο 

λαούς που μέχρι πριν λίγες ημέρες ήταν αδελφωμένοι. Οι επιπτώσεις σε 

ανθρώπινες ζωές, στην οικονομία, στον Αθλητισμό, στον Πολιτισμό, στο 

κεκτημένο των δημοκρατικών δικαιωμάτων, στην αλήθεια και στην 

πολυφωνία, είναι ανυπολόγιστες.   

Σε ένδειξη αλληλεγγύης απέναντι στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, η 

ΠΑΕ Θεσπρωτός, ενώνει δυνάμεις με τον Δήμο Ηγουμενίτσας και το Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ΠΑΚΠΠΟ (Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική 

Προστασία και Πολιτισμός)  του Δήμου και σε συνεργασία με τους Γιατρούς 

του Κόσμου, συμμετέχει στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας για την 

Ουκρανία, συγκεντρώνοντας τρόφιμα μακράς διάρκειας και ιατρο-

φαρμακευτικό υλικό. 

Πιο συγκεκριμένα συλλέγουμε: 

Τρόφιμα μακράς διάρκειας (τουλάχιστον εξαμήνου) 

Όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, αλεύρι, μαγιά, ζάχαρη, αλάτι, λάδι, τσάι, καφέ, 

μπισκότα, σοκολάτες, καραμέλες (μόνο σε συσκευασία) 

Βρεφικές τροφές και παιδικά γάλατα 



Γάλατα εβαπορέ 

Κονσέρβες (κρέας, ψάρι, λαχανικά) 

Βρεφικές πάνες και είδη ατομικής υγιεινής 

Ιατροφαρμακευτικό υλικό 

Γάζες και γάντια αποστειρωμένα 

Οινόπνευμα 

Φυσιολογικούς ορούς 

Παυσίπονα 

Παιδικά σιρόπια 

Αντιβηχικά 

Betadine 

Σημειώνεται ότι οι Γιατροί του Κόσμου, σύμφωνα με τις αρχές τους και την 

πάγια τακτική της Οργάνωσης, θα παραδώσουν οι ίδιοι όλο το υλικό στον 

πληθυσμό που το έχουν ανάγκη. 

Επίσης συλλέγουμε:  

Είδη παιδικής φροντίδας: 

  - κρέμες σε σκόνη 

  - πουρές μωρού (ΟΧΙ ποτήρι) 

  - μπιμπερό για βρέφη 

  - Pampers 

  - υγρά μαντηλάκια 

  - σεντόνια και πάνες 

  Είδη μίας χρήσης: 

  - πλαστικά ποτήρια, πιάτα, κουτάλια κ.λπ 

  - χαρτοπετσέτες 

Προσωπική υγιεινή : 

  - σαπούνια 

  - υγρά πλυσίματος (ή σε σκόνη) για πλυντήρια και πιάτα 



  - οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες 

- Παπούτσια αθλητικά 

  - σερβιέτες  

  - πετσέτες μιας χρήσης και χαρτί υγείας 

  - μάσκες, αντισηπτικά, γάντια, πετσέτες μπάνιου  

 Τροφές για κατοικίδια (ξηρά) 

 Πολιτική προστασία: 

 - αλεξίσφαιρα γιλέκα 

 - κράνη 

- φακούς 

 - φορεία 

 - πτυσσόμενα κρεβάτια 

 - ξηρές μερίδες 

 - μπαταρίες 

 - κιτ πρώτων βοηθειών  

- επιγονατίδες 

 - τουριστικά χαλιά/ψάθες 

 - υπνόσακοι 

Τα είδη θα συλλέγονται από αύριο Σάββατο 5 Μαρτίου από τη 1 το μεσημέρι 

έως τις 5 το απόγευμα στο μπλε κτίριο στο πάρκινγκ του λιμανιού 

Ηγουμενίτσας. Συλλογή θα γίνεται επίσης, πριν και κατά τη διάρκεια του εντός 

έδρας αγώνα με τον Αλμωπό Αριδαίας, την ερχόμενη Τετάρτη 9 Μαρτίου, στο 

Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας.  

Από την Τρίτη 8 Μαρτίου οι ώρες θα αλλάξουν και η συλλογή θα γίνεται από 

τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στον ίδιο χώρο.   

Καλούμε όλους τους φίλους της ομάδας και τους συμπολίτες μας να 

στηρίξουν τη δράση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς τον Ουκρανικό 

λαό.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 6937 

169841 (κα Τατιάνα)   



 

 


