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Οι ευεργέτες και οι φιλάνθρωποι λείπουν με άδεια
ΚΙ ΕΝΩ η μεγαλειώδης συμβολική
και όχι μόνο κίνηση του πίθηκου
λαθρομετανάστη ξυπόλητου
Αντετοκούνμπο φώτισε για λίγο τις
μαύρες στιγμές που ζει η Ελλάδα
δεν έχουν ακόμα ακουστεί οι φωνές
των φιλάνθρωπων Ελλήνων
που το 2007 αλλά
και το 201 8 σε ζωντανές συνδέσεις
ανακοίνωναν τις δωρεές
τους συνήθως με το αζημίωτο
Σήμερα που κάηκαν και καίγονται

γάλα χρέη και δάνεια Οτι δεν έχουν
πλέον ανάγκη να προσφέρουν
έστω με ανταλλάγματα μια και
ήδη ελέγχουν και κατέχουν μεγάλα
κομμάτια των δημόσιων πόρων
και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας
Οτι θύμωσαν με την αδιαφανή
του ταμείου Μολυβιάτη
Οτι εφόσον ελέγχουν το σύνολο
της ενημέρωσης δεν έχουν πλέον
διαχείριση

μεγαλοεπιχειρηματιών

ανάγκη προβολής
Οτι δεν έχουν πει ακόμα την
τους λέξη περιμένοντας να
σβήσουν πρώτα οι φωτιές
Εμείς καλοπροαίρετα θα
στην τελευταία εκδοχή
περιμένοντας αρχικά από το επιτελικό
τελευταία

ακόμα πολλαπλάσιες καταπράσινες
εκτάσεις χωριά οικισμοί σπίτια

εγκαταστάσεις χωράφια καλλιέργειες
μαγαζιά και ζώα μια μεγάλη
σιωπή βασιλεύει στο χρηματιστήριο
των δωρεών Τι να υποθέσει κανείς
όταν με τόσο μεγάλη καταστροφή
δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει οι φι
λάνθρωπες κινήσεις αλληλεγγύης
Οτι οι επώνυμοι έχοντες έχουν με¬

περιοριστούμε

κράτος της ασύμμετρης
απειλής να εξαγγείλει τη ματαίωση
πανάκριβων έργων βιτρίνας
και υποτιθέμενης ανάπλασης για
να διαθέσει αυτούς τους προϋ¬

πολογισμούς όπως κι ένα μεγάλο
μέρος των πόρων του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Στήριξης στην αποκατάσταση

των πληγέντων Περιμένουμε
τους υπερχρεωμένους και
μη εφοπλιστές με τις ξένες σημαίες
να διαθέσουν λίγα από τα υπέρογκα
κέρδη τους για την καμένη Ελλάδα
Περιμένουμε για παράδειγμα από
τον όμιλο Λάτση να κόψει μερικούς
ορόφους από τον ουρανοξύστη του
Ελληνικού και να δώσει τα χρήματα
στην Εύβοια και στην Ηλεία
Περιμένουμε από τη Γιάννα
να διαθέσει ό,τι υπάρχει
για τον περαιτέρω εορτασμό των
200 χρόνων της Επανάστασης για
τους κατεστραμμένους της Μεσσηνίας
Αγγελοπούλου

Περιμένουμε από τους ομίλους
Βαρδινογιάννη και Μυτιληναίου να
προσφέρουν ποσοστά από τα υψηλά
κέρδη τους στην ενέργεια από¬

τοκα των φουσκωμένων λογαριασμών
στην ανακατασκευή οικισμών
που κάηκαν Περιμένουμε από τους
επιχειρηματίες του real estate της

τέως δημόσιας γης να προσφέρουν
βοήθεια στα κατεστραμμένα μικρά

τουριστικά καταλύματα

Περιμένουμε

τέλος από τους έχοντες
σπίτια και τεράστιους λογαριασμούς
πολιτικούς να διαθέσουν
μέρος της περιουσίας τους για τους
άστεγους πλέον συμπολίτες μας
Από τα κόμματα δεν περιμένουμε
κάτι σημαντικό μια και ειδικά η ΝΑ
και το ΚΙΝ.ΑΛΛ έχουν να ξεχρεώσουν
για μισό αιώνα ακόμα τις τράπεζες
της επιτελικής ασυλίας
Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ήδη
εκφράστηκε πέρα από τις δηλώσεις
με μέσα και έμψυχο υλικό πυρόσβεσης
δεκάδες

Η ελληνική αναμένεται
Πρόλαβε και άνοιξε τον δρόμο ο

μεγάλος Ελληνας Γιάννης Αντετοκούνμπο
οπότε περιμένουμε αυτόν
τον δρόμο να τον διασχίσουν τώρα
και οι κατά δήλωση τους μεγάλοι
πατριώτες και ευεργέτες
Μέχρι τότε μένουμε με τα διαγγέλματα
τις έκτακτες ανακοινώσεις
το ανατριχιαστικό 112 τις δηλώσεις
για ακραίες συνθήκες κλιματικής
αλλαγής για την οποία φυσικά
αρνούνται συχνότατα να ψηφίσουν
στο Ευρωκοινοβούλιο οι σημερινοί
μας άριστοι ή απλά καθυστερούν
σκόπιμα την εφαρμογή των σχετικών
ψηφισμάτων
Κι αν το κείμενο αυτό ξεφεύγει
προς το κίτρινο να μας συμπαθάτε
αλλά ζούμε μέρες που όλα έγιναν
κόκκινα από τις φλόγες και μαύρα
από την καταστροφή Λίγο κίτρινο
ίσως είναι κάπως αναγκαίο λοιπόν
ΑΝΤΑΨΑΡΡΑ

Η αλληλεγγύη ανθεί στις στάχτες
9.00-1 3.00 και 18.00-21.00

Ενα τεράστιο ποτάμι αλληλεγγύης
ξεδιπλώνεται τα τελευταία
εικοσιτετράωρα του ζόφου και
της οδύνης για εκείνους που είδαν
to βιος τους να γίνεται στάχτη
προσφέροντας έμπνευσπ δύναμπ
και κουράγιο σε όλους μας Αν θέλετε
να στηρίξετε ενδεικτικά
καταγράφουμε σημεία και φορείς που
και αυτήν την εβδομάδα συνεχίζουν
την προσπάθεια Παρακαλούμε
επίσης να μας στείλετε όποια
άλλπ πληροφορία για δράσεις
αλληλεγγύης contact@efsyn.gr

• Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός άνοιξε

τραπεζικό

λογαριασμό για την ενίσχυση των πυ
ρόπληκτων
ΙΒΑΝ ΰΡ260260240Ο00030020Ι205013,με

δικαιούχο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στη
Eurobank με την ένδειξη Πυρκαγιές Για
21 03609825
πληροφορίες

•

Η συλλογικότητα Αλληλεγγύη για Ολους
και το Κοινωνικό Ιατρείο Αθήνας ξεκινούν
ενίσχυσης των πυρόπληκτων Κατάθεση
στον λογαριασμό ALPHA BANK ΙΒΑΝ
GR0901 401 0501 05002002025873 BIC
CRBAGRAA Δικαιούχος ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ

• Καλλιθέας στην είσοδο του Δημαρχείου
76 όλο το 24ωρο
•Ματζαγριωτάκη
Ηρακλείου στον Δημοτικό Θερινό

Κινηματογράφο

Βηθλεέμ

Σωματεία

•
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νήσου είδη πρώτης ανάγκης στα γραφεία του
Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων Στουρνάρη
57 3ος όροφος Δευτέρα-Παρασκευή 1 1 π.μ
4 μ.μ τηλ 21 3-0282976 στη βιβλιοθήκη We
Need Books Ευβοίας 7 Κυψέλη Δευτέρα ως
και Παρασκευή 6-8 μ.μ τηλ 21 1 1 824043

• Το Συντονιστικό Ομάδων

Δομών Αλληλεγγύης
Αττικής καθημερινά συλλέγει αγαθά

στο κηπάκι Τσαμαδού Τσαμαδού 1 5 στο Κ
ΒΟΞ και στο αποθηκάκι του Αστέρα Εξαρχείων

• Ο Πει.Φα.Συν και οι Φαρμακοποιοί του

Κόσμου

συγκεντρώνουν φάρμακα και τρόφιμα
210-4830291

•

Οι μεταναστευτικές κοινότητες μέλη του
Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών μαζί με το
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συμπράττουν
με τη ΜΚΟ We Need Books και αποστέλλουν
στους πληγέντες της Εύβοιας και της Πελοπον¬

Είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνονται στα
Εργατικά Κέντρα σε Πειραιά Λάρισα Θήβα
Νάουσα Εβρο Καρδίτσα Γιάννενα Λευκάδα
Χίο Ζάκυνθο
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τα μέλη
του να συνδράμουν τους πυρόπληκτους πολί
τες προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες
τους ενώ θέτει το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστο
λής στη διάθεση κάθε πολίτη
Οι φοιτητικοί σύλλογοι προχωρούν σε συλλογή
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ στάση Πανεπιστήμιο
του μετρό
Στη Θεσσαλονίκη είδη πρώτης ανάγκης

•

συγκεντρώνει

Δήμοι
Είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνουν οι

Δήμοι

• Χαλκίδας στις δομές του ΔΟΠΠΑΧ περιοχή

Καμάρες πλησίον Γηροκομείου καθημερινά

καμπάνια

ΠΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Με την ένδειξη ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ

20.00 21 30

η Γραμματεία Θεσσαλονίκης ΠΑΜΕ

στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων της
πόλης

Περιφέρεια Αττικής
Ανθρωπιστική βοήθεια

συγκεντρώνεται
• Μεσογείων 56 Διεύθυνση
Μεταφορών
τηλ 21 3-1 600640
• ΚΕΝΤΡΟ LOGISTICS Ολυμπιακός Πόλος
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ καταγραφής των πυρόπληκτων δήμων προκειμένου

δήμοι και ιδιώτες να μπορούν να συνδράμουν στην κάλυψη των αναγκών τους
Οι ενδιαφερόμενοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να δουν
πώς διαμορφώνονται οι ανάγκες των πληγεισών περιοχών https://kede.gr/otaupdate
anagkes-pyroplikton-dimon και να κάνουν τη δική τους προσφορά https://forms
gle bsFRFgZWN 5 nDVrLvö
Οπως καταγράφονται αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα οι ανάγκες είναι
ΔΗΜΟΣ Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας κοντέινερ για τη στέγαση οικογενειών
200 στρώματα
ΔΗΜΟΣ Ανατολικής Μάνης ζωοτροφές για παραγωγικά και ζώα συντροφιάς 4
κοντέινερ 2 γεννήτριες 120 KW μάσκες προστασίας FPP2 και γυαλιά 100 μάνικες
πυρόσβεσης 1 ίντσας και αυλοί πυρόσβεσης
ΔΗΜΟΣ Οιχαλίας ζωοτροφές αιγοπροβάτων

Φ έθεσε σε εφαρμογή η ΚΕΔΕ

Παλ Φαλήρου Πλατεία Νερού Κτίριο Β220
Καλλιθέα τηλ 21 0-481 9002 69821 79822
Γκύζη 1 8 και Λεωφόρος Κηφισίας τηλ 21 3
21 00530 213-21 00533 6944343693
Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα τηλ
6984104569
1 7ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθώνος
Παλλήνη τηλ 6986723292 21 3-20051 22
Χαλκίδος Περιστέρι τηλ
Τρώων 1
6939353768 21 321 00376-7
Αιγάλεω 5 και Κάστορος Πειραιάς τηλ 21 3
2073774 6932436438
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