
 
 

Ενημερωτική επιστολή προς τις Εκκλησίες που συνεισέφεραν για την αποστολή βοήθειας 
προς τους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς  
                                                          
                                                                                                                                                      31 Αυγούστου 2014 

Αγαπητοί αδελφοί, 
 
Την Παρασκευή 20 Ιουνίου ο αδελφός Γιώργος Καλοτεράκης  βρέθηκε στην Κεφαλονιά   με 
σκοπό να υλοποιηθεί η απόφαση προσφοράς βοήθειας προς τους σεισμοπαθείς του νησιού 
και ειδικότερα στους κατοίκους του Ληξουρίου οι οποίοι υπέστησαν τις σοβαρότερες ζημίες. 
Όπως γνωρίζετε συγκεντρώθηκε από το υστέρημα αδελφών διαφόρων εκκλησιών της 
κοινότητάς μας  το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 7.525 Ευρώ και θα έπρεπε η βοήθεια 
αυτή να δοθεί εκεί που πραγματικά υπήρχε ανάγκη.  
Έγινε προετοιμασία ώστε κατά την διάρκεια της μονοήμερης επίσκεψής του να υπάρξουν 
συγκεκριμένες συναντήσεις και επαφές.   
Κατ αρχήν έγινε συνάντηση στο Ληξούρι με τον Δημοτικό Σύμβουλο και αντιπρόεδρο ΚΕΔΙΚΕ κ. 
Γιώργο Κατσιβέλη, στον οποίο διευκρινίστηκε ότι η βοήθεια πρόκειται να δοθεί σε είδος και 
όχι σε χρήμα. Τον ευχαριστούμε γιατί διέθεσε πρόθυμα σχεδόν ολόκληρη την ημέρα του και 
συνεργάστηκε με τον καλύτερο τρόπο. 
     
Αποφασίσαμε τα είδη τροφίμων και πρώτης ανάγκης να αγορασθούν από Σούπερ Μάρκετ και 
λοιπά καταστήματα του Ληξουρίου ώστε να ενισχυθεί η τοπική αγορά. 
Επίσης έγινε συνάντηση με τον διευθυντή του Λυκείου Ληξουρίου ο οποίος συγκινήθηκε για 
την πρωτοβουλία μας και είπε χαρακτηριστικά : « Όλοι ενδιαφέρθηκαν τις πρώτες μέρες μετά 
τον σεισμό για μας και στη συνέχεια  όλοι μας ξέχασαν θεωρώντας ότι τα προβλήματα 
 ξεπεράστηκαν ενώ στην πραγματικότητα πολύ λίγα πράγματα έγιναν. Εκπλήσσομαι που μας 
θυμηθήκατε. Το σχολείο μας στεγάζεται σε «κοντέινερ» και καθημερινά δίνω σε κάθε μαθητή 
ένα μπουκαλάκι νερό γιατί δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό.  Σας ευχαριστούμε πολύ».  
Έτσι λοιπόν: 

• Αγοράστηκαν τρόφιμα γάλατα κονσέρβες και λοιπά χρήσιμα αναλώσιμα τα οποία μέσω 
της Πρόνοιας βάσει καταστάσεων θα δοθούν σε οικογένειες που έχουν πραγματικά 
ανάγκη. 

• Αγοράστηκαν ηλεκτρικά είδη όπως Ηλεκτρικό ψυγείο για το νηπιαγωγείο Ληξουρίου το 
οποίο καταστράφηκε από τους σεισμούς, Κλιματιστικό μηχάνημα και τηλεόραση για 
την κύρια αίθουσα Δημοτικού σχολείου κλπ. 

• Συγκροτήθηκε κατάσταση για την αγορά ειδών απαραίτητων για την λειτουργία 
Δημοτικών και Λυκείου τα οποία δεν καλύπτει το Υπουργείο Παιδείας και τα 
πληρώνουν η καθηγητές,  όπως χαρτί Α4, τόννερ για φωτοτυπικό μηχάνημα, 
μπουκαλάκια με νερό, καθαριστικά, χαρτί υγείας κλπ. Όλα αυτά θα αγορασθούν από 



τοπικό κατάστημα και θα παραδοθούν τον επόμενο Σεπτέμβριο  με την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς. Ο Διευθυντής του Λυκείου είπε ότι αν αυτά τα είδη παραδίδονταν 
σήμερα υπήρχε ο κίνδυνος να κλαπούν κατά την διάρκεια του καλοκαιριού επειδή οι 
χώροι αποθήκευσης δεν προστατεύονται επαρκώς. 

• Με φροντίδα μας συντονίστηκε η άφιξη στο νησί και η  παραλαβή από τον κ, Γιώργο 
Κατσιβέλη μιας παλέτας  με αγκύρια  Fischer αξίας 3.000 €, ευγενική χορηγία της 
 εταιρείας FISCER HELLAS EMPORIKI EPE στην οποία διευθυντικό στέλεχος είναι ο 
αδελφός Απόστολος Καβάκας ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία και τον ευχαριστούμε 
θερμά. Τα αγκύρια αυτά χρησιμεύουν για την στερέωση των επίπλων (βιβλιοθήκες , 
ντουλάπες κλπ) στα σπίτια και στα σχολεία ώστε να μην πέφτουν σε περίπτωση νέου 
σεισμού, προκαλώντας ατυχήματα ή ζημιές. Με φροντίδα του Δήμου τα υλικά αυτά θα 
δοθούν κατά προτεραιότητα σε νηπιαγωγεία, σχολεία και Λύκεια και όσα περισσέψουν 
θα διανεμηθούν σε κατοικίες.  

• Τέλος δόθηκαν σε συγκεκριμένους αδελφούς του νησιού χρήματα βάσει αποδείξεων 
όπου αποδεδειγμένα έγιναν δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών των σπιτιών τους. 

Πιστεύουμε ότι δόθηκε καλή μαρτυρία προς δόξα Θεού. Ας έχουμε στην προσευχή μας τους 
κατοίκους της Κεφαλονιάς και ιδιαίτερα του Ληξουρίου που εκτός από την οικονομική κρίση 
συνεχίζουν να υποφέρουν από τις συνέπειες των σεισμών.  
Θα σταλούν εκ μέρους των τοπικών φορέων που συνεργάστηκαν μαζί μας και έλαβαν την 
βοήθεια ευχαριστήριες επιστολές προς τον Πανελλήνιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο. Ευχαριστούμε 
θερμά για την ανταπόκρισή σας και ευχόμαστε ο Κύριος να ανταποδώσει πλούσια κατά τον 
κόπο της αγάπης σας. 

 
 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΕΣ 
 
 
 
 
                     Γιώργος Καλοτεράκης     Φώτης Ρωμαίος 
                     Πρόεδρος                               Γ. Γραμματέας 
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