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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΡΑΦΑΗΛ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ 

 

  Με το παρόν έγγραφο γνωστοποείται η διεξαγωγή εράνου για τον μικρό ήρωα 
Παναγιώτη-Ραφαήλ Γλωσσιώτη. Όπως γνωρίζετε , το τελευταίο διάστημα έχει 
κινητοποιηθεί όλο το πανελλήνιο προκειμένου να μαζευτούν τα χρήματα τα 
οποία είναι αναγκαία για την θεραπεία του. Ο Παναγιώτης - Ραφαήλ 
Γλωσσιώτης,  πρέπει να μεταβεί έγκαιρα στη Βοστώνη των Η.Π.Α., για να 
λάβει την εγκεκριμένη γονιδιακή θεραπεία η οποία κοστίζει 3.000.000 €. 
  Για τον λόγο αυτό απευθυνθήκαμε στο Σύλλογο “Γίνε ο ήρωας του 
Παναγιώτη - Ραφαήλ” και από τη Δευτέρα 21-10-2019 έως και τη Δευτέρα 28-
10-2019, ένας μεγάλος κουμπαράς του συλλόγου θα βρίσκεται στην έδρα του 
Δήμου μας και στο Δημοτικό Κατάστημα Κυπαρισσίας, προκειμένου όσοι 
επιθυμούν να βοηθήσουν σ’ αυτή την προσπάθεια. 
Επίσης, σε συνεννόηση που είχαμε με τους διευθυντές όλων των σχολικών 
μονάδων του Δήμου μας (όλων των βαθμίδων), αποφασίστηκε να 
τοποθετηθούν αντίστοιχοι κουμπαράδες και στα σχολεία, όπου μετά από 
ενημέρωσή τους, θα μπορούν και οι μαθητές να βοηθήσουν το μικρό 
Παναγιώτη - Ραφαήλ. 
  Ακόμα, η επιτροπή παρακολούθησης για την σωστή διεξαγωγή του εράνου,  
οι Αντιδήμαρχοι κ. Αντώνης Βλάχος, κ. Δημήτρης Στριμπάκος, κ. Αλέκος 
Κουτρουμπής και κ. Νίκος Φρούσος, θα βρίσκονται τα Σάββατα (19-10-19 και 
26-10-19) και τις Κυριακές (20-10-19 και 27-10-19) στις Λαϊκές Αγορές 
Κυπαρισσίας και Κοπανακίου αντίστοιχα, προκειμένου να ενημερώσουν τον 
κόσμο και να τον καλέσουν να στηρίξει έμπρακτα τον μικρό ήρωα. 
  Επίσης, ο δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας κ. Νίκος Αγγελόπουλος 
θα στηρίξει και αυτός, εθελοντικά, την όλη προσπάθεια, έχοντας την 
αποκλειστική ευθύνη για το κλείσιμο – άνοιγμα των κουμπαράδων, καθώς και 
για την καταμέτρηση του χρηματικού ποσού που θα συγκεντρωθεί. 
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  Τέλος, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στην πρεσβυτέρα κυρία 
Δήμητρα Αρβανίτη - Νικολακοπούλου, η οποία έχει ευαισθητοποιηθεί και σε 
συνάντηση που είχε μαζί μου, εξέφρασε την επιθυμία της να στηρίξει, 
έμπρακτα, την όλη προσπάθεια. 
Καλώ λοιπόν του δημότες της Τριφυλίας να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια 
και να αποδείξουν έμπρακτα πως σε κάθε ανάγκη θα είμαστε αρωγοί για το 
καλύτερο αποτέλεσμα. 
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