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Κέντρο Βοήθειας Πυρόπληκτων
Ι. Ναού Αναλήψεως του Κυρίου Ραφήνας
Έκθεση Πεπραγμένων
24/7/2018 – 30/7/2019
Ο Ι. Ναός Αναλήψεως του Κυρίου, Διασταυρώσεως Ραφήνας, από την πρώτη στιγμή, μετά την
πυρκαγιά της 23η Ιουλίου ε.έ. η οποία άφησε πίσω της τουλάχιστον 9 ενορίτες νεκρούς και
περίπου 1.000 σπίτια καμένα, εκ των οποίων 500 μη κατοικήσιμα, προσπάθησε να
συμπαρασταθεί στους πληγέντες ποικιλοτρόπως.
Εκτός από την πνευματική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων και όσων έχασαν την
περιουσία τους, κρίθηκε απόλυτα αναγκαία και η υλική στήριξη τους. Για το λόγο αυτό
στήθηκε το Κέντρο βοήθειας Πυρόπληκτων, στο οποίο λειτούργησαν τα τμήματα:
1. Συσσιτίου
2. Τροφίμων
3. Ιματισμού [ρουχισμός & κλινοσκεπάσματα]
4. Υπόδησης [καινούργια και μεταχειρισμένα]
5. Εργαλείων
6. Οικιακού εξοπλισμού
7. Σχολικών ειδών
8. Βιβλίου
9. Οικοδομικών υλικών
10. Φαρμάκων [πρώτης ανάγκης – μη συνταγογραφούμενων]
11. Υπηρεσιών [καταγραφής ζημιών, ιατρικές, μεταφορικές, παροχή κάδων, αναζήτησης
στέγης, διανομής φαγητού, εθελοντικής εργασίας σε κατεστραμμένες οικίες, νομικές]
Από τις πρώτες ημέρες, συνεργεία εθελοντών [3 αυτοκίνητα] μαζί με τον Ιερέα του Ι. Ναού,
περιόδευαν 2-3 φορές την ημέρα, την πολύ μεγάλη σε έκταση, πληγείσα περιοχή της ενορίας,
καταγράφοντας ανάγκες, στηρίζοντας πληγέντες, πυροσβέστες εργάτες, εθελοντές,
αστυνομικούς [με νερό, φαγητό, καφέ], διανέμοντας ζεστό μαγειρεμένο φαγητό, κρύο νερό,
καθαριστικά, ξηρά τροφή, ψυγειάκια, φακούς, μάσκες, εργαλεία, φάρμακα, φόρμες εργασίες,
Κ. Διαθήκες, βιβλία, Εικόνες. Παράλληλα το κέντρο Βοήθειας δέχονταν επισκέψεις πληγέντων
για να δηλώσουν τις ανάγκες τους [οι οποίες εισάγονταν σε βάση δεδομένων για την ορθότερη
διαχείρισή τους], να πάρουν ρούχα και τρόφιμα κ.α. ενώ λειτούργησε πολύ το σύστημα «Δώσε
– Πάρε», δηλαδή η σύνδεση όσων προσέφεραν με όσους είχαν ανάγκη συγκεκριμένων
πραγμάτων. Στο πλαίσιο αυτό συγκινητική και εκτεταμένη ήταν η «αναδοχή» ολόκληρων
οικογενειών ή αναγκών τους από ιδιώτες χορηγούς. Επίσης δημιουργήθηκε λογαριασμός fb με
την επωνυμία «Κέντρο Βοήθειας Πυρόπληκτων Ι. Ναού Αναλήψεως Ραφήνας», με στόχο την
ανάρτηση των αναγκών μας και των προσφορών, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη επσικεψιμότητα
και βοήθησε πολύ στην κάλυψη αναγκών.

Είναι δύσκολο η προσφορά αυτή να αποτυπωθεί με αριθμούς δεδομένης της μεγάλης
αναστάτωσης των πρώτων ημερών αλλά και την έλλειψη συστήματος πλήρους καταγραφής
εισροών και εκροών, το οποίο, σύντομα, θα λειτουργεί συνδεδεμένο με τη βάση δεδομένων των
πληγέντων στο Νέο Κέντρο βοήθειας του Ι. Ναού, πλησίον της Αγ. Βαρβάρας, ούτως ώστε
αυτομάτως να γνωρίζουμε τι δεχόμαστε αλλά και κυρίως τι φεύγει από το Κέντρο [ποιος πήρε
τι, πότε και πόσα].
Με έναν πρόχειρο [και συντηρητικό υπολογισμό] μέχρι στιγμής:
1. Μοιράστηκαν περίπου 41.880 μερίδες φαγητού
2. Τουλάχιστον 110 τόνοι τροφίμων
3. Τουλάχιστον 7 τόνοι ιματισμού
4. Περισσότερα από 1.000 ζευγάρια παπούτσια
5. Μεγάλες ποσότητες υλικών καθαρισμού [περίπου 100 τόνοι]
6. Έχουν εξυπηρετηθεί από το κέντρο 300 οικογένειες
7. Έχουν δοθεί περίπου [μέσω του Ι. Ναού] 220.000€ σε βοηθήματα
8. Έχουν μοιραστεί περισσότερα από 400 εργαλεία κήπου
9. Έχουν διανεμηθεί περισσότεροι από 20 τόνοι νερό
10. Έχουν προμηθευθεί κάδους για μπάζα περισσότερες από 80 οικογένειες
11. Δόθηκαν δωροεπιταγές αξίας 25.000€ για εξοπλισμό σπιτιού και μικροσυσκευές
12. Το Κέντρο δέχθηκε πάνω από 4.000 επισκέψεις για βοήθεια [όχι μοναδικές!]
13. Κλινοσκεπάσματα περίπου 1.200
14. Στρώματα 200
15. Λευκά είδη [σεντόνια, πετσέτες, κουρτίνες, μαξιλάρια] περίπου 2.000 τμχ
16. Είδη οικιακού εξοπλισμού σε 200 οικογένειες
17. Σχολικά είδη και παιχνίδια σε 60 παιδιά
18. Καινές Διαθήκες, βιβλία, προσευχητάρια, εικόνες σε 100 οικογένειες.
19. Έπιπλα σε 50 οικογένειες περίπου
20. Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι περίπου 1.000 δέματα
21. Για το Πασχαλινό τραπέζι 7.000€ σε δωροεπιταγές, 1.500 αυγά, 600 δέματα
22. 700 δένδρα για φύτευση κήπων
23. Χρώματα 500 κιλά
24. Αναπηρικό αμαξίδιο, 4.500€
25. Θερμαντικά σώματα 100
26. Ηλεκτρικές κουβέρτες 50
27. Φάρμακα
28. Χριστουγεννιάτικα στολίδια σε 20 οικογένειες
29. Επίδομα 1.500€ σε 30 φοιτητές
30. Επίδομα 2.500€ σε 14 τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου
31. Επίδομα για έκδοση αδείας 2.000€ για περίπου 35 οικογένειες
32. 30 μερίδων φαγητού περίπου, ημερησίως για ένα έτος, από το «Πρόληψις» σε άτομα άνω
των 65 ετών, με προβλήματα υγείας, οικογενειών που εξυπηρετούμε
Κατά τη διάρκεια του έτους οργανώθηκαν οι κάτωθι εκδηλώσεις στήριξης των πληγέντων:
 Τον Οκτώβριο του 2018, τσάι προς ενίσχυση πυρόπληκτων σε είδη πρώτης ανάγκης
και εργαλεία, αφιερωμένη στους Αγ. Τόπους με κεντρικό ομιλητή τον κ. Λυκούργο
Μαρκούδη.
 Δωρεάν Προσκυνηματική εκδρομή, τον Νοέμβριο, με τρία λεωφορεία, στην Ι. Μ. Αγ.
Νεκταρίου Τρικόρφου Φωκίδος προς πνευματική ενίσχυση, όπου παρατέθηκε σε
όλους τράπεζα αγάπης.

 Ι. Παράκληση για πυρόπληκτους στην Παναγία Παραμυθία με τη συμμετοχή 2
λεωφορείων με ανάλογη οικονομική και άλλη ενίσχυση από ενορία της Ηλιούπολης
 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση [Χριστούγεννα στην Ενορία 2018], με θεατρικό από
παιδιά του κατηχητικού, αφιερωμένο στους πυροπαθείς αδελφούς μας και εν
συνεχεία τράπεζα αγάπης για όλους.
 Ομιλία για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων, σύμφωνα με τον Αγ.
Πορφύριο, από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη και κεντρικό ομιλητή τον π. Λάμπρο
Φωτόπουλο.
 Εκδήλωση προς πνευματική και οικονομική ενίσχυση των πληγέντων, αφιερωμένη
στη Μ. Εβδομάδα, με κεντρικό ομιλητή τον π. Απόστολο Τσολάκη και θέμα: «Μια
Αγάπη που προκαλεί τη λογική μας»
 Εκδήλωση «Πεντηκοστή στην Ενορία 2019» με απολογισμό του έτους και κοινή
τράπεζα αγάπης για όλους.
Οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν για τους πυρόπληκτους. Όμως πολλοί από
αυτούς συμμετείχαν και σε άλλες εκδηλώσεις του Ι. Ναού όπως:
o την κοπή της βασιλόπιτας,
o την εθνική εορτή αφιερωμένη στην Παναγία μας,
o στην εκδήλωση για την εξωτερική Ιεραποστολή την Κυριακή της Ορθοδοξίας με
προβολή της ταινάις: «Κανάγκα» του κ. Παύλου Τριποδάκη,
o την εκδήλωση για τα 100 χρόνια Γενοκτονίας των Ποντίων με την προβολή της ταινίας
“Genocide”.
 Με την ευκαιρία δε της συμπλήρωσης ενός έτους προγραμματίζεται εκδήλωση στις
11 Ιουλίου, με τη συμμετοχή της χορωδίας του Ι. Ναού, στα πλαίσια των
Θυρανοιξίων του Ι. Παρεκκλησίου του Αγ. Παϊσίου, καθώς και Α΄ Προβολή της
ταινίας του κ. Παύλου Τριποδάκη, με θέμα το αποτύπωμα της φωτιάς στις ψυχές
των ανθρώπων αλλά και την προοπτική της Εκκλησίας μας μέσα από τον πόνο και
τίτλο: «διαΣταύρωση», σε παραγωγή Ι. Ν. Αναλήψεως και συμπαραγωγή Ι. Μ.
Μεσογαίας & Λαυρεωτικής.
Σίγουρα υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία μας διαφεύγουν ή δεν μπορούν να
αποτυπωθούν με αριθμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι την όλη προσπάθεια του Ι. Ναού
πλαισιώνουν περίπου 50 [αρχικά 80], εθελοντές οι οποίοι έκαναν κατάθεση ψυχής όλο αυτό
το διάστημα.
Τέλος η όλη προσπάθεια στηρίχθηκε ποικιλοτρόπως και κυρίως από την Ι. Μητρόπολη
Μεσογαίας & Λαυρεωτικής, εξαιρέτως από τον Ιανουάριο από την «Συν-Ένωσις», της Εν.
Ελλήνων Εφοπλιστών, αλλά και από τον δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, άλλες Ι. Μητροπόλεις,
Ενορίες, Ι. Μονές, Ιδρύματα, Συλλόγους, Εταιρείες και Ιδιώτες, εντός και εκτός Ελλάδος.
Διά τον Ι. Ναό
π. Νικόλαος Πούλης

