


Όσο αυτοί κλείνουν τα σύνορα, εμείς θα ανοίγουμε αγκαλιές 
Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε παρατηρητές δύο αντιφατικών εικόνων. Από τη μία οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους 
που παλεύουν για να φύγουν μακριά από τον πόλεμο και από την άλλη πολεμικά ανακοινωθέντα, κραυγές μίσους, 
στρατοί και νατοϊκά πλοία… 
Αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη συγκρούονται δύο πραγματικότητες. 
Από την μία πλευρά το πολύμορφο κύμα αλληλεγγύης και από την άλλη ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. 
Απ’ τη μια πλευρά μια Ευρώπη ανοιχτή και φιλόξενη, που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς 
συμβάσεις και απ’ την άλλη μια Ευρώπη φρούριο, της ακροδεξιάς, των ταγμάτων εφόδου, που αντιμετωπίζει τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες σαν εχθρούς. 

 Όσο αυτοί κλείνουν τα σύνορα, εμείς θα ανοίγουμε αγκαλιές. 
 

 Όσο αυτοί κατασκευάζουν τείχη, εμείς θα είμαστε απέναντι τους, βάζοντας τα δικά μας σύνορα στην 
βαρβαρότητα. 
 

 Όσο αυτοί θα βάζουν φιτίλι στον πόλεμο που διεξάγεται στη Συρία και αλλού, εμείς θα μιλάμε για την ειρήνη 
και θα είμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των θυμάτων της πολεμικής μηχανής. 

Ο ελληνικός λαός, που ξέρει καλά από προσφυγιά και μετανάστευση, βρίσκεται στο πλάι αυτών των ανθρώπων και 
τους υποστηρίξει με κάθε τρόπο, δείχνοντας την έμπρακτη συμπαράστασή του και αγωνίζεται για μια ανθρώπινη 
διαχείριση του προσφυγικού με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συνθήκες. 
Ήδη εδώ και μέρες, καθημερινά, στις 11.00πμ, υπάρχουν κέντρα συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης στα παρακάτω 
σημεία του Δήμου Ιλίου: 

 Στην Κεντρική Πλατεία Ιλίου (Γ. Γεννηματά) 
 Έξω από το υποκατάστημα της ΕΥΔΑΠ – Θηβών 491, Ίλιον 

Ακόμη, όποιος/α έχει να προσφέρει τρόφιμα, φάρμακα ή αναλώσιμα για τους πρόσφυγες μπορεί να έρθει 
καθημερινά στον Πολυχώρο Ομπρέλα (10.30-13.00 και 17.30-21.00) και να τα παραδώσει. 

Αναλυτικά, ακολουθεί η λίστα αναγκών: 
ΤΡΟΦΙΜΑ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ SNACKS – ΟΧΙ ΧΥΜΑ | ΜΠΙΣΚΟΤΑ | ΚΡΟΥΑΣΑΝ | ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ – ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ | ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ – ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ – ΚΡΑΚΕΡΑΚΙΑ 
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ | ΧΥΜΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ | ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – 
ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ – ΟΧΙ ΕΒΑΠΟΡΕ | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΒΑΖΑΚΙΑ | ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ (ΤΟΝΟΣ, ΨΑΡΙΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ, 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΛΠ) | ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: ΜΠΟΛΑΚΙΑ – ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ | ΧΑΡΤΙ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ | ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ | ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ | ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | ΣΚΟΥΠΕΣ – ΚΟΥΒΑΔΕΣ – ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ | ΣΚΟΥΠΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ | ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΧΛΩΡΙΝΗ | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ | ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ | ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 
(ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ (ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) | ΣΑΠΟΥΝΙΑ | ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ | ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ | ΕΙΔΗ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ | ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ | ΣΚΗΝΕΣ | ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 
ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ | ΣΚΗΝΕΣ | ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΡΟΥΧΑ | ΟΧΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ | ΟΧΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Διεύθυνση: Μενελάου 90, Ίλιον, Τ.Κ. 13122 
Τηλέφωνο: 212-1052089 
Site: http://www.allileggya-poli.gr/ | https://omprelablog.wordpress.com/ 
E-mail: allileggyapoli@gmail.com | omprela.ilion@gmail.com 


