
17/7/2017 Όταν η αλληλεγγύη χάνεται στο δρόμο - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/80864-otan-i-allileggyi-hanetai-sto-dromo 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 12:19
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 Όταν η αλληλεγγύη χάνεται στο δρόμο

Παιχνίδια και πλεχτά δεν έφτασαν στον προορισμό τους, ενώ «μοιράστηκαν 80 νταλίκες για τους
πρόσφυγες»

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 09|02|2016 16:20

Ένα δέμα με πλεχτά από την Ξάνθη που δεν έφτασε ποτέ στα προσφυγόπουλα και πολλές κούτες παιχνίδια, σταλμένες από
κάθε γωνιά της Ελλάδας, που δεν μοιράστηκαν ποτέ. Καταγγελίες που αυξάνονται για τα δέματα αλληλεγγύης που
χάνονται στο δρόμο, την ίδια ώρα όμως που εκπρόσωπος της «Γενικής Ταχυδρομικής» επισημαίνει στην εφημερίδα μας
ότι «έχουν μοιραστεί 80 νταλίκες ανθρωπιστικής βοήθειας», τονίζοντας τις δωρεάν διανομές και αποστολές που κάνει από
το Νοέμβριο η εταιρεία.

Ένα δέμα με πλεχτά από την Ξάνθη που δεν έφτασε ποτέ στα προσφυγόπουλα και πολλές κούτες παιχνίδια, σταλμένες από
κάθε γωνιά της Ελλάδας, που δεν μοιράστηκαν ποτέ. Καταγγελίες που αυξάνονται για τα δέματα αλληλεγγύης που
χάνονται στο δρόμο, την ίδια ώρα όμως που εκπρόσωπος της «Γενικής Ταχυδρομικής» επισημαίνει στην εφημερίδα μας
ότι «έχουν μοιραστεί 80 νταλίκες ανθρωπιστικής βοήθειας», τονίζοντας τις δωρεάν διανομές και αποστολές που κάνει από
το Νοέμβριο η εταιρεία.

Στην οδό Κομνηνάκη που βρίσκεται το βιβλιοπωλείο «Book and Art», καταφτάνουν συνέχεια κούτες, ακόμα και από την
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Στην οδό Κομνηνάκη που βρίσκεται το βιβλιοπωλείο «Book and Art», καταφτάνουν συνέχεια κούτες, ακόμα και από την
Αμερική. Έχουμε γράψει για την πολύ όμορφη πρωτοβουλία της Βάλιας Μπαρμπατιώτη, που λέγεται «Ένα παιχνίδι για ένα
χαμόγελο», όπου συγκεντρώνονται σε καλή κατάσταση χρησιμοποιημένα παιχνίδια για να μοιραστούν στη συνέχεια στα
προσφυγόπουλα.

Όμως τον τελευταίο καιρό, τα δέματα αραιώνουν και όχι επειδή σταμάτησαν να στέλνουν με αποδέκτες τα
προσφυγόπουλα. «Παιδάκια έρχονται κάθε μέρα, πότε λίγα πότε πολλά... Ψάχνω να δώσω παιχνίδια και δεν έχω. Με όλο
το θάρρος παίρνω τηλέφωνο ανθρώπους που μου έχουν πει ότι θα στείλουν και τους ρωτάω και η απάντηση είναι πως τα
έχουν στείλει και η courier τους είπε πως τα έχω παραλάβει... Ρωτάω το κατάστημα εδώ αλλά και τα κεντρικά και δεν
μπορεί κανείς να τα βρει», λέει στο «Ε» η κ. Μπαρμπατιώτη. 

Χάθηκαν πλεκτά 
Κάθε εβδομάδα, το βελονάκι δίνει και παίρνει στην ομάδα «Πλέκουμε Αλληλεγγύη στη Μυτιλήνη», που πήρε το νήμα από
τη Θεσσαλονίκη όπου πρωτοξεκίνησε η προσπάθεια και πλέον μοιράζει ζεστασιά με τα πλεχτά της στα προσφυγόπουλα.
«Τα ξεχωριστά πλεκτά, πλεγμένα με πολλή αγάπη και μεράκι από τις φίλες Κωνσταντίνα Γ., την αδελφή της και τη μαμά της
Χρυσούλα Καλλιγά από την Ξάνθη, δεν έφτασαν ποτέ στην ομάδα μας. Τα έστειλαν μέσω courier σαν δέμα αλληλεγγύης.

Δυστυχώς, το εδώ υποκατάστημά της συγκεκριμένης εταιρείας, δεν έχει την ίδια συμπεριφορά στα δέματα της
αλληλεγγύης, όπως στα άλλα. Τα παρατάει στα πεζοδρόμια, έξω από κλειδωμένες πόρτες χωρίς κάποια ενημέρωση. Έτσι
έγινε και με το συγκεκριμένο και προφανώς κλάπηκε από κάποιον περαστικό. Όταν το αναζήτησα, μου παρουσίασαν ότι το
είχα παραλάβει, χωρίς υπογραφή βέβαια και όταν ζήτησα ευθύνη, ο διανομέας ωρυόμενος φώναζε «κάνε μου μήνυση,
κάνε μου μήνυση». Τα συμπεράσματα δικά σας», έγραψε στην ομάδα η διαχειρίστρια Όλγα Πλιακάτου. 

Η Γενική Ταχυδρομική 
«Μέσα στις γιορτές είχε προκύψει ένα θέμα, καθώς τα δέματα τα δώσαμε για διανομή σε μεταφορική. Ήταν πάρα πολλά
γιατί ήταν και προσφορά της Γενικής Ταχυδρομικής να αποσταλούν δωρεάν» λέει στο «Ε» ο υπάλληλος της εταιρείας,
Αποστόλης Τζωρτζάτος.

Επίσης μιλήσαμε και με το διανομέα Νίκο Ράσκο: «Όλους αυτούς τους μήνες η Γενική Ταχυδρομική έχει διανείμει τεράστια
ανθρωπιστική βοήθεια από φάρμακα, εξοπλισμό, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και θέλοντας να συμβάλει χωρίς κόστος για
τον αποστολέα.

Όταν είπαμε στις 80 και πάνω ΜΚΟ, ότι έχουμε πολύ υλικό, δεν έστειλαν ούτε έναν εθελοντή να βοηθήσει για να
διανεμηθεί, κι όμως εμείς τα καταφέραμε. Ογδόντα νταλίκες μοιράσαμε!». Για το επί της ουσίας και αν χάθηκαν δέματα, ο
κ. Ράσκος ανέφερε: «Όποιος έχει πρόβλημα, μας δίνει τον αριθμό της φορτωτικής και έτσι λύνονται όλα». Το πρόβλημα,
βέβαια, είναι ότι κάθε ομάδα αλληλεγγύης πρέπει να ζητά τον αριθμό αποστολής από τον κάθε αλληλέγγυο ανά… τον
κόσμο.
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