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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αποστολή βοήθειας του Δήμου Εορδαίας προς το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού στη Βόρεια 

Εύβοια. 

Την έμπρακτη συμπαράσταση τους προς τους πυρόπληκτους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας 

απέδειξαν ο Δήμος Εορδαίας και οι πολίτες του, με την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στο 

Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. 

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Τοπικού Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Εορδαία Εμείς" και με την 

αρωγή και την προσφορά φορέων, συλλόγων, επιχειρήσεων και απλών πολιτών του Δήμου 

Εορδαίας, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, είδη προσωπικής υγιεινής και 

ζωοτροφές σε μία προσπάθεια στήριξης και συμπαράστασης των συνανθρώπων μας στην 

Βόρεια Εύβοια, που δοκιμάζονται από την καταστροφική μανία των πυρκαγιών που τους έπληξαν 

το προηγούμενο διάστημα. 

Τα παραπάνω είδη μεταφέρθηκαν χθες το πρωί από αντιπροσωπεία του Δήμου Εορδαίας, με 

επικεφαλής την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Μέριμνας Ρούλα Σεβαστού 

και τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας & Πρασίνου Χρήστο Κεσκερίδη και 

παραδόθηκαν στους αρμοδίους του δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, παρουσία του Δημάρχου Γιάννη 

Κοντζιά.  

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης της βοήθειας υπήρξε τηλεφωνική 

επικοινωνία μεταξύ του Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά και του ομολόγου του, στην 

οποία ο κ. Κοντζιάς ευχαρίστησε τόσο τον ίδιο τον κ. Πλακεντά όσο και όλους τους φορείς και 
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τους πολίτες που συνεισέφεραν στην συγκέντρωση όλων αυτών των ειδών, τα οποία είναι 

απολύτως απαραίτητα στους πυρόπληκτους κατοίκους του δήμου του, ενώ ενημέρωσε συνοπτικά 

για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην περιοχή μετά το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας. 

Από πλευράς του ο Παναγιώτης Πλακεντάς αφού επανέλαβε τόσο τη δική του συμπαράσταση 

όσο και όλων των κατοίκων της Εορδαίας, τόνισε ότι η αλληλεγγύη προς συμπολίτες που 

δοκιμάζονται, χαρακτήριζε πάντα το Δήμο Εορδαίας και τους δημότες του. 

 

Τέλος ο Δήμος Εορδαίας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς κάθε δημότη του για την προσφορά 

βοήθειας, καθώς και στους αρωγούς αυτής της προσπάθειας οι οποίοι ήταν οι παρακάτω :  

 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού «Η Ανατολή». 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεστόπετρας. 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδιάς «Η ΜΕΡΑ». 

 Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Κομνηνών. 

 Πολιτιστική Λέσχη Ποντίων Περδίκκα. 

 «Υψικάμινος» Πολιτιστικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας. 

 Bonsai Stories. 

 ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΒΕΕ. 

 ΑΦΟΙ ΔΡΟΥΜΤΣΕΚΑ Ο.Ε. 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΤΣΙΔΗΣ -ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΩΝΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ. 

 Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαΐδας. 

 ΚΤΕΛ Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης. 

 ΟΝΝΕΔ Εορδαίας. 

 


