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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευχαριστήριο ∆ήµου Εορδαίας σε όλους όσους συνεισέφεραν στις δράσεις για παροχή
βοήθειας σε πολίτες ευπαθών κοινωνικών οµάδων µέσα στο διάστηµα των εορτών.

Ο ∆ήµος Εορδαίας και η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ευχαριστούν θερµά όλους τους
συµπολίτες, τις επιχειρήσεις και τους συλλόγους που στήριξαν τη δράση «Μαζεύουµε τρόφιµα...
Μοιράζουµε αγάπη» του Τοπικού ∆ικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εορδαία Εµείς,
συνδράµοντας µε τις ευγενικές τους χορηγίες και προσφορές.
Συγκεκριµένα ευχαριστούµε :
•

Τον Όµιλο Χρηστίδη Γεωργικά Εφόδια

•

Την βιοµηχανία κριτσινιών ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΕ

Τα Σούπερ Μάρκετ :
•

CENTRO CASH AND CARRY

•

ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ ΕΠΕ

•

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

•

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

•

FAMILY

•

MAZI MARKET ΑΚ. ΜΟΝ. ΙΚΕ

•

ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
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•

ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΙΚΕ PROTON

•

Ε∆ΕΜ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

•

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

•

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΜΑΡΚΕΤ

•

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

•

Μίνι Μάρκετ ΧΑΙΤΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Την Χριστιανική Εκκλησία Ελπίδα της Ζωής.
Επίσης ο ∆ήµος Εορδαίας αναγνωρίζοντας την τεράστια συµβολή και εκτιµώντας ιδιαίτερα τη
σηµαντική χορηγία στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος «Είµαστε οικογένεια-Covid 19»
εκφράζει τις πιο θερµές ευχαριστίες στην Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μπορούµε Saving
Food-Saving Lives», στο Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» και στην «ΑΒ Βασιλόπουλος» για την
παράδοση 44 διατακτικών συνολικής αξίας 5.192 ευρώ ( 2 διατακτικές αξίας 59 ευρώ για κάθε
ωφελούµενο Χ 44 ωφελούµενους του προγράµµατος) από τις οποίες ωφελήθηκαν νοικοκυριά
που έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση που προκάλεσε η πανδηµία.
Τέλος εκφράζουµε εγκάρδιες ευχαριστίες στους εθελοντές µας, που όλο αυτό το διάστηµα
εργάστηκαν πυρετωδώς ώστε να πραγµατοποιηθούν οι διανοµές προς τις άπορες οικογένειες
µέσω της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, των ανθρώπων του Βοήθεια στο Σπίτι και τους
Προέδρους των Κοινοτήτων του ∆ήµου Εορδαίας.
Να σηµειωθεί ότι τα προϊόντα συγκεντρώθηκαν και διανεµήθηκαν τις ηµέρες των Χριστουγέννων
σε περίπου χίλια (1000) νοικοκυριά, που αντιµετωπίζουν οικονοµικό πρόβληµα και διαµένουν
στα όρια του δήµου µας.
Σε µία περίοδο που η κρίση πλήττει όλους µας, µαζί έχουµε καταφέρει να αναπτύξουµε στο δήµο
µας ένα πλέγµα Συλλογικότητας και Αλληλεγγύης, που δίνει έστω και µία µικρή δόση χαράς στους
συµπολίτες µας που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη.
Χρόνια πολλά µε υγεία, ενότητα και αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο.
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