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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                 Συκιές, 10 Φεβρουαρίου 2023 
 

Σεισμός σε Συρία-Τουρκία: Συγκέντρωση ανθρωπιστικής 

βοήθειας και το Σαββατοκύριακο  
 

♦ Συμπολίτες μας κάθε ηλικίας ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του δήμου 

δείχνοντας εμπράκτως την αλληλεγγύη τους 

 
Ανοιχτά και το Σαββατοκύριακο, για να παραλαμβάνουν τα είδη πρώτης ανάγκης 

που συνεχίζουν να προσφέρουν καθημερινά από την περασμένη Τετάρτη, συμπολίτες 

μας κάθε ηλικίας στους πληγέντες του φονικού σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία, 

θα παραμείνουν όλα τα ΚΑΠΗ του δήμου (στο χώρο των κυλικείων).  

Ειδικότερα το Σάββατο θα είναι ανοικτά από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το 

μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, ενώ την Κυριακή θα είναι 

ανοιχτά από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι.  

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας από το δήμο 

Νεάπολης-Συκεών για τους πληγέντες από τον καταστροφικό σεισμό τα ξημερώματα 

της περασμένης Δευτέρας στην Τουρκία και τη Συρία, όπου χιλιάδες συνάνθρωποί μας 

έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες χιλιάδες έχουν βρεθεί στο δρόμο, ξεκίνησε την 

περασμένη Τετάρτη και έχει παραταθεί μέχρι τις 11 το πρωί της Δευτέρας 13 

Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή των πολιτών ολοένα και να αυξάνει. 

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη λίστα ειδών πρώτης ανάγκης που εξέδωσε η 

ΚΕΔΕ, προκειμένου η βοήθεια που θα παραδοθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο 

χρήσιμη, όσες και όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν, καλούνται να συνεισφέρουν: 

-Κουβέρτες, παπλώματα 

-Σκηνές, υπνόσακους 

-Μαξιλάρια 

-Φακούς, φορτιστές 

-Είδη ρουχισμού (μόνο κασκόλ, γάντια, σκούφοι, κάλτσες) 

-Είδη υγιεινής και γυναικείας υγιεινής 

-Πάνες παιδικές και τρίτης ηλικίας 

-Συσκευασμένη ξηρά τροφή και παιδικές τροφές 

 

Ώρες και σημεία συγκέντρωσης 
 

Σήμερα, Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου και το πρωί της Δευτέρας 13 

Φεβρουαρίου (έως τις 11 π.μ.), οι πολίτες θα μπορούν να προσφέρουν τα είδη πρώτης 

ανάγκης στα εξής σημεία: 

 Στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νεάπολης και Συκεών από τις 8 το 

πρωί έως τις 8 το βράδυ. 

-Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών, Στρ. Σαράφη 1 (Δημαρχείο, ισόγειο) 



Τηλ.: 2313.313125, -6, -7, -103 / Fax: 2310.679104 / gt.sykies@n3.syzefxis.gov.gr 

ett.sykies@n3.syzefxis.gov.gr / www.dimosneapolis-sykeon.gr / f: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 
2 

 

-Συμβουλευτικός Σταθμός Νεάπολης, Ελ. Βενιζέλου 125 (δημοτικό κατάστημα 

Νεάπολης) 

 Σε όλα τα ΚΑΠΗ του δήμου και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες 

 Στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας δήμου Νεάπολης-Συκεών (Λεχόβου 4, 

Συκιές) από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή της ανθρωπιστικής βοήθειας παρέχονται στα 

τηλέφωνα 2313 313151, 2313 313341, 6944 353747 (Τάσος Τσακιρίδης, αντιδήμαρχος 

Πολιτικής Προστασίας). 

 

Στο Πατριαρχείο Αντιοχείας να κατευθυνθεί τμήμα της ανθρωπιστικής βοήθειας  
 

Από την πρώτη στιγμή ο δήμος Νεάπολης-Συκεών επικοινώνησε με τις 

πρεσβευτικές και προξενικές αρχές των δύο χωρών στο πλαίσιο της κινητοποίησης της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκειμένου να ενημερωθεί για τις 

πρώτες ανάγκες των ανθρώπων που έχασαν τα πάντα από το χτύπημα του Εγκέλαδου. 

Μάλιστα, με επιστολή του σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ-ΚΜ ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών και 

πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ Σίμος Δανιηλίδης 

προτείνει σημαντικό τμήμα της ανθρωπιστικής βοήθειας που συλλέγεται να 

κατευθυνθεί στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχείας, στη Δαμασκό σε 

συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις κατά τόπους Μητροπόλεις, ώστε 

μέσω των ελληνορθόδοξων εκκλησιών αλλά και άλλων φορέων να διοχετευθεί και στη 

Συρία, ενώ γνωστοποιεί ότι προτίθεται ο ίδιος να συνοδεύσει την αποστολή, 

υπογραμμίζοντας ότι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην οποία βρίσκεται τα 

τελευταία δέκα χρόνια η Συρία και του αποκλεισμού της είναι πιο δύσκολο να φτάσει 

έως εκεί οποιαδήποτε βοήθεια.  
 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ 


