Γιάννης Φωστηρόπουλος: «Οι
Παλαιοφαληριώτες
ανταποκρίνονται
διαχρονικά
στις
φιλανθρωπικές
και
ανθρωπιστικές δράσεις μέσα
από το υστέρημά τους»
«Καραβάνι ανθρωπιάς και αλληλεγγύης» αποκάλεσε ο Δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, σε ραδιοφωνική
συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ 100,3, τη νέα δράση ανθρωπιστικής
βοήθειας του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», μαζί με την Περιφέρεια
Αττικής και 50 Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του
Δήμου Π. Φαλήρου, για τον δοκιμαζόμενο λαό και τους πρόσφυγες
της Ουκρανίας που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, η οποία
έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 5/5 (10.00’-18.00’) στο
Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος –
είσοδος από Αρτέμιδος).
«Αποδεικνύουμε για ακόμη μια φορά ότι όταν συνεργαζόμαστε
πετυχαίνουμε πολλά. Εμείς εδώ στο Παλαιό Φάληρο έχουμε 11
οικογένειες που έχουν ενταχθεί στις κοινωνικές δομές μας και
οι ανάγκες σίτισης και διαβίωσής τους είναι μεγάλες» τόνισε
μεταξύ άλλων ο Γ. Φωστηρόπουλος στην εκπομπή «ΣΚΑΊ ΕΙΔΗΣΗ»
στον ΣΚΑΙ 100,3 και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Οικονόμου και
συνέχισε:
«Ο κόσμος ανταποκρίνεται διαχρονικά σε τέτοιες φιλανθρωπικές
δράσεις. Εμείς στο Παλαιό Φάληρο έχουμε δείξει τα αλληλέγγυα
αισθήματα μας και στο παρελθόν με τους πρόσφυγες από τη Συρία
και, τώρα, τους τελευταίους μήνες, σε κάθε ενέργεια που αφορά
την Ουκρανία».
Για τα είδη ένδυσης και υπόδησης τονίστηκε ότι επιβάλλεται να

είμαστε προσεκτικοί στις συνεισφορές μας, καθότι δεν πρόκειται
για «ξε-στοκάρισμα» του σπιτιού μας αλλά για είδη που τα
προσφέρουμε σαν να προορίζονταν για εμάς!

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου επανέλαβε την τεράστια σημασία της
προσφοράς των εθελοντών του Δήμου μας και ανέφερε ότι όλα τα
είδη που συγκεντρώνονται και πακετάρονται, προωθούνται στην
Περιφέρεια και από εκεί στον τελικό προορισμό τους.
«Όπως έχουμε ενημερωθεί, παρακολουθώντας την πορεία των
δράσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ήδη μέχρι τώρα, 22 νταλίκες
της Περιφέρειας Αττικής, με 23 τόνους τρόφιμα, φάρμακα
είδη πρώτης ανάγκης η κάθε νταλίκα, έχουν φτάσει στους
σύνορα της Ουκρανίας, ώστε να καταλήξουν στα χέρια
δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας» πρόσθεσε ο κ. Φωστηρόπουλος
κατέληξε:

και
στα
των
και

«Θέλω να πω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ότι παρά τη δοκιμασία
του κόσμου ένεκα της ενεργειακής κρίσης, εξαιτίας της οποίας
οι μηνιαίοι λογαριασμοί έχουν αγγίξει την καθημερινότητα του,
όπως έχουμε δει, οι φιλανθρωπικές προσφορές τους, είναι των
περισσοτέρων από το υστέρημα τους και όχι από πλεόνασμα. Κι
αυτό είναι το πιο συγκινητικό».
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