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Συγκινητική η προσφορά ειδών & δωρεών

για τους πληγέντες της βόρειας Εύβοιας

Δύο μήνες μετά την πυρκαγιά της βόρειας Εύβοιας, οι κάτοικοι των
πυρόπληκτων περιοχών συνεχίζουν δυστυχώς να δοκιμάζονται από τις
συνέπειες της καταστροφής.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από τις πρώτες ημέρες της ανυπολόγιστης
καταστροφής έγινε αποδέκτης ενός τεράστιου κύματος αλληλεγγύης από κάθε
άκρη της χώρας, η οποία εκφράστηκε με τη συγκινητική προσφορά τροφίμων,
ειδών πρώτης ανάγκης, ρουχισμού αλλά και σημαντικών δωρεών σε εξοπλισμό
για την αποκατάσταση κατοικιών και υποδομών.

Κοινός στόχος και πρωταρχικό μέλημα όλων, η ανακούφιση των πληγέντων
συμπολιτών μας, στην πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση την οποία κλήθηκαν να
αντιμετωπίσουν.

Σε αυτή τη συγκυρία, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκφράζει θερμές
ευχαριστίες, προς όλους εκείνους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι
οποίοι προσέφεραν μεγάλη βοήθεια προς τους πολίτες με τις δωρεές τους.

Τα ονόματα των εταιρειών, οργανισμών και συλλόγων που συνέδραμαν είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου και θα
παραμείνουν τιμητικά για ένα ολόκληρο έτος.

Μπορείτε να δείτε τους δωρητές στο σύνδεσμο: https://pste.gov.gr/lista-
prosforon-gia-tous-pligentes-katoikous-tis-voreias-evvoias/

Η παροχή βοήθειας και η διανομή αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης,
συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι σε
διαρκή επικοινωνία με τις Δημοτικές Αρχές και τους Προέδρους των Τοπικών
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Κοινοτήτων καθώς και με λοιπούς εθελοντικούς συνδέσμους και πολίτες
προκειμένου να εντοπίζονται οι ανάγκες – ελλείψεις.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της καταγραφής των προσφορών και δωρεών
προς τους πληγέντες κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Θέλω και οφείλω να πω ένα πολύ
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι, στις δύσκολες στιγμές που πέρασε και
περνά ο τόπος μας, προσέφεραν δωρεάν υλικά και υπηρεσίες στους
συμπολίτες μας που επλήγησαν από τη μεγάλη καταστροφή.

»Από τις μεγάλες εταιρείες που συνέδραμαν με σημαντικές προσφορές στην
ανάταξη της βόρειας Εύβοιας, έως τις μικρές επιχειρήσεις που παρείχαν είδη
πρώτης ανάγκης τις πιο κρίσιμες στιγμές, και από τους Δήμους, τις
Περιφέρειες και άλλους Οργανισμούς, έως τους συλλόγους, τους φορείς και
τους κυριολεκτικά αμέτρητους ιδιώτες εθελοντές, η κοινωνία μας έστειλε για
μία ακόμη φορά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης.
Είμαστε ευγνώμονες!»

Σε περίπτωση, που εκ παραδρομής και λόγω του τεράστιου όγκου προσφορών,

δεν μνημονεύεται κάποιος εκ των φορέων που συνέδραμαν, παρακαλούνται οι υπεύθυνοι,

όπως επικοινωνήσουν στο siozou.e@evia.pste.gov.gr ή στο 2221353594,

προκειμένου να αποκατασταθεί η παράλειψη.
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