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   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

  Αγαπητές/οι συνάδελφοι 

 Η πρωτοφανής προσφυγική κρίση που χτύπησε την πόρτα μας ανέδειξε το μεγαλείο που 
κρύβει η ψυχή του απλού Έλληνα, ο οποίος σε πείσμα των ξενοφοβικών σειρήνων σε 
Ελλάδα και Ευρώπη απλώνει το χέρι του για να ενισχύσει υλικά και ηθικά τους 
κατατρεγμένους πρόσφυγες. Η υποδοχή, η φιλοξενία, η σίτιση, η περίθαλψη γίνονται χάρη 
σε χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι μέρα-νύχτα προσφέρουν ανιδιοτελώς βοήθεια, στη 
Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο, τον Πειραιά, το Σχιστό, το Ελληνικό, την Ειδομένη, τα Διαβατά 
κ.α. 

Παράλληλα ο Σύλλογος δηλώνει την αντίθεση του: 

 στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις καθώς και στις πολιτικές κλειστών συνόρων, που 
επιβραβεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θύματα των οποίων είναι οι 
πρόσφυγες που καταφθάνουν και εγκλωβίζονται στη χώρα μας, 

 στην εμπλοκή της χώρας μας σε τυχοδιωκτικούς σχεδιασμούς των μεγάλων 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. 

Ο Σύλλογός μας δεν μπορεί να μείνει απαθής και αμέτοχος σε αυτή την εκστρατεία 
έμπρακτης αλληλεγγύης. Γι’ αυτό το λόγο, ως πρώτο βήμα συμμετοχής σε αυτό τον αγώνα 
ανθρωπιάς, αναλαμβάνει να παρέχει ενημέρωση για τους τρόπους υποστήριξης των 
προσφύγων.  

Πού μπορούμε να παραδώσουμε υλικά: 

 Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων στο Ελληνικό (6982066280) 
 Πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά (Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία, 6906408586) 
 Αλληλεγγύη για Όλους, Ακαδημίας 74, Αθήνα (210 3801921, 210 3801925) 
 Αλληλεγγύη Πειραιά, Ευριπίδου 49, Πειραιάς (2112105782 – 6972550051) 

Πού μπορούμε να συμμετέχουμε εθελοντικά: 

Μεγάλη είναι η ανάγκη για εθελοντική υποστήριξη στο Ελληνικό, στον χώρο του Δυτικού 
Αερολιμένα. Όσοι και όσες φτάνουν στο Ελληνικό, μπορούν να  επικοινωνούν με το 
6982066280. 

Υπάρχει επίσης έκκληση για αλληλέγγυο κόσμο να βοηθήσει στο λιμάνι, στις πύλες Ε1, Ε2, 
Ε3, Ε7, στην πέτρινη αποθήκη καθώς και σε πλοίο έξω από αυτήν, από την Παμπειραϊκή 
Πρωτοβουλία. Τηλ. επικοινωνίας 6906408586. Χρειάζονται επίσης επαγγελματίες υγείας 



και πρόνοιας σε 3ωρες βάρδιες σε 24ωρη βάση.  
Για πληρέστερη ενημέρωση πραγματικού χρόνου σε σχέση με τις ανάγκες μπορείτε να 
απευθυνθείτε στον πανελλαδικό χάρτη αλληλεγγύης που αποτελεί μία πρωτοβουλία της 
ομάδας RefugeesWelcome GR 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z-9ZSW3elwWM.kxE2uqPNsUdQ 

 

Για το Δ.Σ 

 

 

Η Πρόεδρος 

     

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Ευαγγελία Αντωνίου Σαχινίδης Αλέξανδρος 
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