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Τ 
ο Open Society Foundations (OSF) παρεμ-
βαίνει τα τελευταία 25 χρόνια με συγκεκρι-
μένες δράσεις και πληθώρα προγραμμάτων 
για την υποστήριξη των μεταναστευτικών 
και προσφυγικών πληθυσμών στην Ευρώπη.                                                                                   

Ο G.Soros, φιλάνθρωπος και ιδρυτής του OSF, διέβλεψε 
από νωρίς την κρίση και το ανθρωπιστικό πρόβλημα 
στην Ελλάδα αλλά και στην ευρωπαϊκή ήπειρο, τονίζο-
ντας ότι η Ευρώπη πρέπει να επαναδιεκδικήσει το όραμά 
της για μία κοινωνία βασισμένη στην αλληλεγγύη.

Σε αυτό το πνεύμα ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 
2013 στην Ελλάδα το «αλληλεγγύη-SolidarityNow», με 
πρωτοβουλία του Ιδρύματος OSF. Μία ομάδα σημα-
ντικών και έγκριτων ανθρώπων από τον ακαδημαϊκό 
χώρο, το χώρο της επιστήμης και τον 
επιχειρηματικό κόσμο, ηγήθηκαν αυ-
τού του οργανισμού και αθόρυβα αλλά 
με συνέπεια και γνώση, επιτελούν αξι-
όλογο έργο στο πλευρό της κοινωνίας 
των πολιτών. Το όραμα του οργανισμού 
μας συνοψίζεται στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κρίσης και ανταπόκρι-
σης στις επείγουσες ανάγκες των πλη-
θυσμών που πλήττονται περισσότερο.

Βασική μας αρχή είναι ότι υποστη-
ρίζουμε όλους τους ανθρώπους που 
βρίσκονται σε ανάγκη ανεξαρτήτως ιθα-
γένειας, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή κοινωνικής 
θέσης.  Παράλληλα, συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση της 
Κοινωνίας των Πολιτών, μέσα από ένα σύστημα παροχής 
δωρεών, προσφέροντας οικονομική στήριξη σε φορείς 
και ιδέες με σκοπό να υλοποιήσουν προγράμματα σε και-
ρούς κρίσης. 

Από τότε μέχρι σήμερα, δημιουργήσαμε δύο Κέντρα 
Αλληλεγγύης, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχοντας 
προσφέρει από το 2014 μέχρι σήμερα, δωρεάν ιατρικές, 
νομικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε περισσότε-
ρους από 40.000 ανθρώπους.

Συνεργαζόμαστε με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
πρόγραμμα φιλοξενίας και στήριξης μέσω «ανάδοχων 
οικογενειών» για 700 θέσεις φιλοξενίας προσφύγων 
καθώς και την υποστήριξη στέγασης για περίπου 1.300 
ανθρώπους σε Αττική, Χίο και Κω.

    
Συνεργαζόμαστε με καταξιωμένες οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 
οι Γιατροί του Κόσμου, η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης, 
το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στηρίζο-

ντας προγράμματα για τους μετακι-
νούμενους πληθυσμούς, παρακο-
λουθώντας τις πρακτικές αλλά και 
τις καταχρήσεις στις παραμεθόριες 
περιοχές, στα κέντρα υποδοχής και 
κράτησης. 

Υποστηρίζουμε οργανώσεις και 
ενώσεις μεταναστών και προσφύγων, 
όπως το Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες για να ενδυναμωθεί 
η φωνή τους σε θέματα μετανά-
στευσης και ασύλου. Υποστηρίζουμε 
ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες για να 

καταγραφεί και τεκμηριωθεί η προσφυγική/μεταναστευ-
τική πραγματικότητα στα νησιά του Αιγαίου. 

Στηρίζουμε μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η 
PRAKSIS και η METAδραση για να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες 
ροές προσφύγων στα νησιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «αλληλεγγύη–SolidarityNow» απαρτίζουν:

Στέλιος Ζαββός, Χρήστος Ροζάκης, Νίκος Αλιβιζάτος, Ευθύμιος Βιδάλης, Αρίστος Δοξιάδης,
Τζένη Καβουνίδη, Αντιγόνη Λυμπεράκη, Μάνος Ματσαγγάνης, Καλυψώ Νομικού, Άννα Τριανταφυλλίδου.

«Αθόρυβα και με 
συνέπεια ενισχύουμε τις 
δράσεις αλληλεγγύης» 

ΣΗμείωμΑ Από τόν πΡόεΔΡό

Βασική μας αρχή
είναι ότι υποστηρίζουμε 
όλους τους ανθρώπους 
που βρίσκονται σε 
ανάγκη ανεξαρτήτως 
ιθαγένειας, εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας
ή κοινωνικής θέσης.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, το 
«αλληλεγγύη-SolidarityNow» υποστηρίζει κινητές μονά-
δες στη Λέρο και την Κω.

Συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε το έργο της Υπηρεσί-
ας Ασύλου για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ασύλου 
για ευπαθείς ομάδες όπως τα ασυνόδευτα ανήλικα και 
οι μονογονεϊκές οικογένειες. Αναπτύσσουμε συνέργεια 
με το Δήμο Θεσσαλονίκης για πρόγραμμα στέγασης 
προσφύγων που προβλέπει τη δημιουργία ξενώνων φι-
λοξενίας καθώς και με τα ΕΕΑ Grants, την Πρεσβεία της 
Νορβηγίας στην Ελλάδα καθώς και με το Δήμο Αθηναί-
ων για να γίνει πράξη το Κέντρο Αλληλεγγύης.

Έτσι αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες αλλά με 
αίσθημα καθήκοντος απέναντι στο έλλειμα ενός εθνι-
κού αλλά και ευρωπαϊκού σχεδίου αντιμετώπισης της 
κρίσης, το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» από το 2013 
μέχρι σήμερα, έχει στηρίξει με δωρεές που υπερβαίνουν 
τα 14 εκατομμύρια ευρώ την υλοποίηση περίπου 70 
προγραμμάτων.

Αποκλειστικά για την ανακούφιση των πληγέντων από 
την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση στην Ελλάδα για 
το 2015, το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» διέθεσε πάνω 
από 10 εκατομμύρια ευρώ για επείγοντα προγράμματα 
παρέμβασης.

 Σε μία δύσκολη περίοδο, η ανιδιοτελής γενναιοδωρία 
και η αλληλεγγύη που επιδεικνύει σημαντικό μέρος της 
ελληνικής κοινωνίας –απλοί πολίτες και οργανώσεις- 
καλωσορίζοντας και βοηθώντας τους πρόσφυγες, είναι 
εντυπωσιακή. Και, προκειμένου να συνεχίσουμε από 
την πλευρά μας το έργο μας αλλά και για να εντατι-
κοποιήσουμε τις δράσεις ώστε να απαντήσουμε πιο 
αποτελεσματικά στην επείγουσα κατάσταση, χρειαζόμα-
στε ακόμα περισσότερες οργανωμένες πρωτοβουλίες 
της κοινωνίας των πολιτών και γενναίους χορηγούς να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας.

Η ευρώπη είναι σήμερα αντιμέτωπη με τη 
στιγμή της αλήθειας. τώρα είναι ο καιρός για 
να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες της αλλη-
λεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
πάνω στις οποίες χτίστηκε το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα. 

Στέλιος Ζαββός, 
Πρόεδρος «αλληλεγγύη-SolidarityNow»
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Αυτό που ξετυλίγεται σήμερα μπροστά στα μάτια της Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσμου ολόκληρου 
δεν είναι μία προσφυγική κρίση. Είναι μία κρίση αλληλεγγύης. Και σε αυτή την κρίση, η μόνη που 
κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και «κόβει το νήμα» της αλληλεγγύης είναι με 
βεβαιότητα η κοινωνία των πολιτών με τις διαφορετικές φωνές και εκφάνσεις της. 
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ΚεντΡό ΑΛΛΗΛεΓΓΥΗΣ ΑΘΗνΑΣ

To Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας* ξεκίνησε να λειτουργεί 
το Δεκέμβριο του 2014 σε μία υποβαθμισμένη περιοχή στο 
κέντρο της πόλης, φιλοξενώντας κάτω από την ίδια στέγη 
διαφορετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις με σκοπό να 
προσφέρει, μέσα από μία καλά οργανωμένη δομή, βασικές 
υπηρεσίες στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 
Το Κέντρο λειτουργεί ως κόμβος για οργανώσεις 
προκειμένου να συνεργάζονται, να συν-σχεδιάζουν και να 
πραγματοποιούν από κοινού συνεκτικές και πρωτοπόρες 
δράσεις με απώτερο στόχο τη μείωση της φτώχιας και την 
κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων. 

Συνεργάτες μας στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας είναι οι 
οργανώσεις: PRAKSIS, ΑΡΣΙΣ, Ένωση «Μαζί για το Παιδί», 
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παράλληλα, στο Κέντρο Αλληλεγγύης λειτουργεί γραφείο 
της Υπηρεσίας Ασύλου για να διευκολύνει και να επιταχύνει 
τις διαδικασίες για πρόσφυγες αιτούντες άσυλο -κυρίως 
για ευπαθείς ομάδες, όπως τα ασυνόδευτα ανήλικα και οι 
μονογονεϊκές οικογένειες. 

Στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 
▶  Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη  
▶  Υποστήριξη της Απασχολησιμότητας με παροχή βοήθειας και στήριξης σε 

μακροχρόνια άνεργους 
▶  Κέντρο Ημέρας για το Παιδί με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των παιδιών 

και την κοινωνική τους ένταξη 
▶  Συμβουλευτικό Κέντρο για μητέρες/γονείς, παιδιά/εφήβους με ψυχολογική 

υποστήριξη, συμβουλευτική και καθοδήγηση
▶ Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας οικογενειών – παιδιών και εφήβων «11525»

μάθε περισσότερα για το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας εδώ:
http://www.solidaritynow.org/our-work-gr/centers-gr/athens-center-gr.html

ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:

Ανοιχτές δομές 
για τους πιο ευπαθείς

To Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας 
λειτουργεί με την οικονομική 
υποστήριξη των ΕΕΑ Norway 
Grants, της Πρεσβείας της 
Νορβηγίας στην Ελλάδα, του 
Open Society Foundations
και με τη συνεργασία του
Δήμου Αθηναίων.

Σ 
τα Κέντρα Αλληλεγγύης ακολουθούμε 
πολιτική «ανοιχτών θυρών» και είναι 
προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, 
εθνοτικής καταγωγής και κοινωνικής θέσης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι δωρεάν και 
περιλαμβάνουν: πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, 
φαρμακευτική αγωγή, νομική υποστήριξη
και νομικές συμβουλές, στήριξη της απασχολησιμότητας 
με εκπαιδευτικά προγράμματα και σύνδεση

με την αγορά εργασίας, εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
και στήριξη σε γονείς, παιδιά και εφήβους μέσω της 
συμβουλευτικής αλλά και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Καθώς οι δράσεις μας πολλαπλασιάζονται και 
ενσωματώνουμε νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις, 
φιλοδοξούμε τα Κέντρα Αλληλεγγύης να γίνουν ένα 
παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και μία σταθερή βάση 
για μελλοντικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» δημιούργησε και λειτουργεί δύο Κέντρα Αλληλεγγύης, στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, που βασίζονται στην ιδέα ενός ανοιχτού χώρου, ενός πυρήνα που ενισχύει τη 
συμμετοχή διαφορετικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό να καλύψει την έλλειψη 
πρόσβασης των πιο ευάλωτων πληθυσμών της πόλης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες. 

ΚεντΡό ΑΛΛΗΛεΓΓΥΗΣ ΑΘΗνΑΣ
(ΔεΚεμβΡίόΣ 2014 – ΔεΚεμβΡίόΣ 2015)
 
18.421 συνολικός αριθμός ωφελούμενων 
από τα προγράμματα

30.255 συνολικός αριθμός ωφελούμενων 
στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

70.800 αριθμός παρεχόμενων υπηρεσιών

ΚεντΡό ΑΛΛΗΛεΓΓΥΗΣ ΘεΣΣΑΛόνίΚΗΣ
(ίΑνόΥΑΡίόΣ 2014 – όΚτωβΡίόΣ 2015)
 
10.787 συνολικός αριθμός ωφελούμενων 
στο Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης

3.450 νέοι ωφελούμενοι

18.700 αριθμός παρεχόμενων υπηρεσιών

Με Αριθμούς:
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KεντΡό ΑΛΛΗΛεΓΓΥΗΣ ΘεΣΣΑΛόνίΚΗΣ

Από τον Ιανουάριο του 2014, το Κέντρο Αλληλεγγύης 
Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως ένας κόμβος της κοινωνίας 
των πολιτών για την παροχή υπηρεσιών υγείας, νομικής 
βοήθειας και υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε ευάλωτους 
πληθυσμούς που διαβιούν στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο 
Αλληλεγγύης λειτουργεί ως ένα one-stop-shop, μια 
ολοκληρωμένη προσπάθεια η οποία δεσμεύεται να προσφέρει 
αποτελεσματικές δράσεις για τη μείωση της φτώχιας και την 
κοινωνική ένταξη όσων πλήττονται περισσότερο από την 
κρίση.

Το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» διευρύνει και αναβαθμίζει 
το ρόλο του Κέντρου Αλληλεγγύης με τη μετατροπή του σε 
μια «Ομάδα Δράσης» αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες 
που παρέχουν εξατομικευμένη στήριξη. Με μια ολιστική 
προσέγγιση και ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, 
το Κέντρο Αλληλεγγύης επικεντρώνεται στις διαφορετικές 
ανάγκες των ατόμων βοηθώντας τα να ξεπεράσουν όλο το 
φάσμα των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν. 
Έχοντας ως πυρήνα μια εξειδικευμένη κοινωνική υπηρεσία, 
επαγγελματίες της υγείας, νομικοί και ειδικοί στην 
ενδυνάμωση δεξιοτήτων διαμορφώνουν μία περισσότερο 
εξατομικευμένη παρέμβαση έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ζωές 
των ωφελούμενων. Προσφέρεται μια σειρά διαφορετικών 
υπηρεσιών: από γλωσσική υποστήριξη και διατροφική 
φροντίδα, νομική συμβουλευτική μέχρι πιστοποίηση 
δεξιοτήτων. Το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης 
απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, χωρίς κανένα 
κριτήριο αποκλεισμού αλλά με μοναδικό κριτήριο την 
ευαλωτότητα.

Επιπρόσθετα, το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης 
λειτουργεί ως ένας πολυδιάστατος κόμβος, ανοιχτός στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε άτυπες ομάδες, 
δίκτυα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
μελών εθνικών, θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
κοινοτήτων. Έχοντας ως σταθερό προσανατολισμό την 
αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας 
των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Κέντρο 
Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να λειτουργήσει 
ως σημείο αναφοράς αλλά και ως ένα καταφύγιο για 
τους ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τους 
εργαζόμενους του ανθρωπιστικού χώρου.

Η χαρτογράφηση των θεσμικών διακρίσεων, έρευνες για 
τις περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμού και η δημιουργία 
κοινών δικτύων συνηγορίας στην Ελλάδα και στην περιοχή 
των Βαλκανίων, συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στις δράσεις 
τους Κέντρου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. 

 
μάθε περισσότερα για το Κέντρο Αλληλεγγύης 

Θεσσαλονίκης εδώ:
http://www.solidaritynow.org/our-work-gr/centers-gr/

thessaloniki-center-gr.html

ΚεντΡΑ ΑΛΛΗΛεΓΓΥΗΣ
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πολιτική των δωρεών που ακολουθούμε δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να υποστηριχθούν 
έμπρακτα για να υλοποιήσουν σημαντικές δράσεις και να αναπτύξουν περαιτέρω το έργο τους.

Το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» από το 2013 μέχρι σήμερα, έχει στηρίξει οικονομικά 40 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιους θεσμούς και άλλες πρωτοβουλίες με δωρεές 
που ξεπερνούν τα 14 εκατομμύρια ευρώ για να υλοποιηθούν 68 προγράμματα.

Η ανάπτυξη συνεργασιών με οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και θεσμικούς φορείς αποτελεί θεμελιώδη 
άξονα της στρατηγικής που αναπτύσσει το «αλληλεγγύη-
SolidarityNow». Σκοπός μας είναι να μεγιστοποιήσουμε 
το αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών για την ανακούφιση 
των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που 
πλήττονται από την κρίση, τόσο την οικονομικό-κοινωνική 
όσο και την προσφυγική/μεταναστευτική. 

H πολιτική μας
για τις δωρεές

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική 
Δικαιοσύνη.
Βασική μας προτεραιότητα είναι η υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα και η ενεργή στήρι-
ξη εκείνων των ομάδων πληθυσμού που βρίσκονται 
στο περιθώριο του νομικού πλαισίου ή έχουν στερη-
θεί των βασικών τους δικαιωμάτων. 
 
προάσπιση δικαιωμάτων ευπαθών ομάδων.
Εργαζόμαστε σταθερά προς την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης και προσανατολιζόμαστε στην 
υποστήριξη στοχευμένων πολιτικών και υπηρεσιών, 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ομάδων αυτών 
-όπως οι Ρομά- οι οποίες ιστορικά είναι θύματα πε-
ριθωριοποίησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. 

Σύνδεση των νέων με εκπαιδευτικά προγράμματα 
και την αγορά εργασίας.
Η υψηλή ανεργία στη χώρα, σε συνδυασμό με το φαινό-
μενο της μετανάστευσης εξειδικευμένου επιστημονικού 
προσωπικού, υποδαυλίζουν τις προσπάθειες εξόδου 
από την κρίση και το όραμα για την οικοδόμηση μιας 
δίκαιης κοινωνίας με ισόρροπη ανάπτυξη για όλους. 

Συνηγορία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Συνεχίζοντας και επεκτείνοντας την προσφορά του Open 
Society Foundations (OSF) σε θέματα συνηγορίας και 
προάσπισης δικαιωμάτων, αγωνιζόμαστε για την προώ-
θηση των προτεραιοτήτων μας στα κέντρα λήψης απο-
φάσεων. Δρούμε με σκοπό να δυναμώσουμε τη φωνή 
μας σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικής 
ένταξης και συνοχής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

πίνΑΚΑΣ 1
Από το 2013 μέχρι σήμερα, το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» έχει υποστηρίξει
την υλοποίηση 68 συνολικά προγραμμάτων.

Μετανάστευση/Προσφυγικό: 25
Ανθρώπινα Δικαιώματα & 
Διαφορετικότητα: 6 
Υγεία: 8
Δημοκρατία/Ενδυνάμωση Δομών: 4

Νομική Βοήθεια: 6
Απασχολησιμότητα: 5
Παιδιά/Νέοι & Εκπαίδευση: 6
Ενδυνάμωση των Γυναικών: 4
Διατροφική Ασφάλεια: 4

όί βΑΣίΚόI πΥΛωνεΣ τΗΣ ΔΡΑΣΗΣ μΑΣ είνΑί όί ΑΚόΛόΥΘόί: 

34 προγράμματα στην Αττική
15 προγράμματα στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Ειδομένη)
2 προγράμματα στη Νότια Ελλάδα (Πάτρα, Κόρινθο)
9 προγράμματα στα νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Τήλο, Κω, Λέρο, 
Σάμο, Ρόδο)
8 προγράμματα υλοποιούνται σε πολλαπλές περιοχές ( π.χ. Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, Λέσβο, Τουρκία και Βαλκάνια)
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Π 
ιστεύουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη 
ενός κοινού μετώπου συνηγορίας και 
ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών, 
την ενδυνάμωση των ομάδων της κοινωνίας 
των πολιτών και της τοπικής διακυβέρνη-

σης, την υπεράσπιση των ελευθεριών και των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων για όλους, την πρόσβαση στα φάρμακα, 
την προώθηση της κοινωνικής συνοχής καθώς και την 
κοινωνική ένταξη μειονοτικών και ευάλωτων ομάδων, 
όπως οι Ρομά.

Το μεταναστευτικό ζήτημα στη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή είναι πανευρωπαϊκό και η Τουρκία κατέχει ένα 
ρόλο-κλειδί.  Για το λόγο αυτό προτείνουμε και υποστη-
ρίζουμε την εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης, αποτελε-
σματικής πολιτικής ασύλου για την ΕΕ με τη λήψη των 
ακόλουθων πρακτικών μέτρων:
▶  να τεθούν ξανά υπό έλεγχο τα εξωτερικά σύνορα της 

ΕΕ με σκοπό να μειωθούν οι ροές των προσφύγων σε 
ελεγχόμενα επίπεδα

▶  να εναρμονιστούν οι πολιτικές ασύλου σε όλα τα κράτη-
μέλη με σκοπό τη δημιουργία μίας ενιαίας υπηρεσίας 
ασύλου

▶  να καθιερωθεί ένας γενναίος αριθμητικός στόχος για 
την υποδοχή προσφύγων –περίπου ένα εκατομμύριο 
ετησίως– και να υπάρξει δέσμευση για τη διατήρηση 
του συγκεκριμένου στόχου μέχρις ότου γίνουν δεκτοί 
όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις

▶   να δημιουργηθούν ασφαλή, εξωτερικά κέντρα εξέ-
τασης και ελέγχου στα όμορα κράτη και αλλού, ενώ 
ταυτόχρονα, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις ασύλου να 
υποχρεούνται να αναμένουν τη σειρά τους στα σημεία 
προσωρινής διαμονής τους. Όσοι φεύγουν για την 
Ευρώπη χάνοντας τη σειρά τους, θα αποκλείονται από 
τη διαδικασία αίτησης ασύλου

Περαιτέρω, στο πλαίσιο μετεγκατάστασης 20.000 
προσφύγων στην Ελλάδα και με σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, προτείνουμε να γίνει κατανομή των αιτού-
ντων άσυλο στους 325 Δήμους της χώρας (150 άτομα 
ή 30 οικογένειες σε κάθε Δήμο).  Κυβέρνηση, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
να συνεργαστούν ώστε: 
1.  Να διασφαλιστεί στέγη με συμβολική επιδότηση 

ενοικίου προκειμένου οι ιδιοκτήτες να διαθέσουν τα 
διαμερίσματά τους για τη φιλοξενία προσφύγων 

2. Να εκδοθούν έγκαιρα άδειες εργασίας 
3.  Να γίνουν μαθήματα γλώσσας και επαγγελματικής 

κατάρτισης 
4.  Να παρασχεθεί μικρή χρηματική βοήθεια για τους 

πρώτους 6-12 μήνες και,
5.  Να ενθαρρυνθούν μέλη της τοπικής κοινωνίας ώστε να 

γίνουν ο «σύνδεσμος» ή σύμβουλος κάθε οικογένειας με 
σκοπό να τη βοηθήσουν στην κοινωνική ενσωμάτωση. 

Πεποίθησή μας είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται ασφαλή 
σημεία εισόδου για τους πρόσφυγες, καθώς και αξιοπρε-
πείς συνθήκες που θα σέβονται τις ιδιαιτερότητες των 
πληθυσμών.

Τουλάχιστον για 1.000.000 ανθρώπους κάθε χρόνο θα 
πρέπει να προβλέπεται η νόμιμη και ασφαλής μετεγκατά-
σταση στην Ευρώπη μέσω των κέντρων προώθησης στην 
Τουρκία ή στις χώρες «πρώτου ασύλου».

Όμως τώρα, βλέπουμε ότι πολλές πληθυσμιακές 
ομάδες παραγκωνίζονται και υπόκεινται σε διακρίσεις από 
χώρες της ΕΕ.

Θέτοντας σε εφαρμογή τα παραπάνω, η Ελλάδα θα 
συμβάλει αποφασιστικά στην επίλυση ενός προβλήματος 
που δεν είναι μόνο δικό της αλλά και ευρωπαϊκό.
Θα ενισχύσει έτσι τη φωνή και την αξιοπιστία της.

Αυτή η προσπάθεια αποτελεί και τη μεγάλη ευκαιρία 
για τη χώρα μας να παραμείνει στο ευρωπαϊκό σύστημα 
προσφέροντας ταυτόχρονα αλληλεγγύη.

Και παράλληλα, αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία να μετα-
τρέψει την κρίση αυτή σε μία ευκαιρία.

Τ 
α προγράμματα δίνουν προτεραιότητα στην άμεση ανακούφιση 
προσφύγων και μεταναστών –πρόσβαση των πληθυσμών σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με κινητές ομάδες, επιτάχυνση 
της διαδικασίας ασύλου για ασυνόδευτα παιδιά. Ταυτόχρονα, 
τα προγράμματα υποστηρίζουν δράσεις συνηγορίας και 

ευαισθητοποίησης, σε μια προσπάθεια να προωθήσουν και να στηρίξουν 
μια ουσιαστική και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες που 
προκύπτουν. Και τέλος, εξισορροπούν τη στήριξη μεταξύ οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και κρατικών φορέων έτσι ώστε να ενισχυθεί 
στο σύνολό της όλη η απαραίτητη υποδομή που έχει στην πράξη τη 
δυνατότητα να ανταποκριθεί στην ανθρωπιστική κρίση.

πίνΑΚΑΣ 2
το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» στηρίζει 25 προγράμματα για να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των μετακινούμενων πληθυσμών.

Υγεία: 6
Νομική Υποστήριξη: 5
Στέγαση, Ανακούφιση & Είδη Πρώτης Ανάγκης: 10
Ενημέρωση & Προστασία: 2
Συνηγορία & Ευαισθητοποίηση: 2

Το «αλληλεγγύη–SolidarityNow» 
εκτιμώντας τις επείγουσες 
ανάγκες των μετακινούμενων 
πληθυσμών καθώς φθάνουν 
στην Ελλάδα, στηρίζει την 
υλοποίηση προγραμμάτων 
με δωρεές που ξεπερνούν 
τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα 
έργα και οι δράσεις έχουν 
επιλεγεί για να προσφέρουν 
βοήθεια στους πληθυσμούς 
αυτούς μέσα από υπηρεσίες 
επείγουσας βοήθειας αλλά και 
υπηρεσίες ολοκληρωμένες και 
μακροπρόθεσμες. 

Στο «αλληλεγγύη-SolidarityNow» πρόθεσή μας είναι να διευρύνουμε διαρκώς τη βοήθεια και 
τη συνεργασία μας με την κοινωνία των πολιτών, ιδιώτες και θεσμικούς φορείς, αναπτύσσοντας 
συνέργειες και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες με στόχο να εφαρμοστούν καλές πρακτικές σε όλο το 
φάσμα της ελληνικής κοινωνίας.

Οι θέσεις μας

Δράσεις για την προσφυγική 
και μεταναστευτική κρίση

πΡόΣφΥΓίΚεΣ/ μετΑνΑΣτεΥτίΚεΣ ΡόεΣ ΣτΗ μεΣόΓείό ΣτΗ 
ΔίΑΡΚείΑ τόΥ 2015

1.000.573 αφίξεις από τη θάλασσα
3.735 νεκροί/ αγνοούμενοι
84% των νεοαφιχθέντων προέρχονται από τις 10 χώρες με το 
μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως
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Υγεία 
6 προγράμματα | 1.549.821€ 
Διασφάλιση ιατρικού ελέγχου και πρόσβασης σε πρωτοβάθμια 
περίθαλψη υγείας στα σημεία εισόδου/εξόδου και στους κα-
ταυλισμούς προσωρινής διαμονής για τους μετακινούμενους 
πληθυσμούς αλλά και για τις ενσωματωμένες στον κοινωνικό 
ιστό κοινότητες μεταναστών -με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες 
και τα παιδιά.

νομική βοήθεια
5 προγράμματα | 927.765€
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια, 
το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» εργάζεται σταθερά με σκοπό 
να διασφαλίσει την πρόσβαση σε διεθνή προστασία για τους 
μετακινούμενους πληθυσμούς που φθάνουν στην Ελλάδα, 
μέσα από δωρεάν νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση, την 
ενίσχυση της γνώσης των τοπικών αρχών και των αρμόδι-
ων φορέων σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων, την 
εκπροσώπηση σε επιτροπές ασύλου και δικαστήρια Α’ βαθμού, 
την παροχή νομικής συμβουλευτικής σε κρατούμενους αιτού-
ντες άσυλο και πρόσφυγες.

Στέγαση, Ανακούφιση και είδη πρώτης Ανάγκης 
10 προγράμματα | 1.295.937€
Η κατάλληλη και αξιοπρεπή στέγαση για όλους αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας για τους πληγέντες από την κρίση. Μέσω ενός 
«δικτύου στέγασης» στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και 
των νησιών, το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» και οι συνερ-
γάτες του παρέχουν στέγη και τα απαραίτητα είδη πρώτης 
ανάγκης σε ασυνόδευτους ανηλίκους, νέους αιτούντες άσυλο, 
οικογένειες και ευάλωτες γυναίκες, ενώ επίσης, ενθαρρύνουν 
τη δημιουργία νέων δομών για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος διαμονής και κοινωνικής ένταξης των πληθυσμών.

ενημέρωση και προστασία
2 προγράμματα | 719.722€
Η παροχή της απαραίτητης και έγκαιρης ενημέρωσης απο-
τελεί κρίσιμο παράγοντα για την προστασία των προσφύγων, 
των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών που φθάνουν στη 
χώρα. Το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» υποστηρίζει την Εθνική 
Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και έργα που συμπληρώνουν το 
κενό πληροφόρησης και προστασίας στη Λέσβο και στο αστικό 
περιβάλλον. Παράλληλα, στηρίζει τη διεξαγωγή ερευνών που 
βοηθούν την κοινωνία των πολιτών στην έγκαιρη προετοιμα-
σία για τις επερχόμενες φάσεις της προσφυγικής κρίσης.

Συνηγορία & ευαισθητοποίηση 
2 προγράμματα | 168.875€
Ενεργοποίηση ευρύτερων συνεργασιών, ενθάρρυνση της ευ-
αισθητοποίησης και της συναίνεσης. Ενίσχυση της συνηγορίας 
και ανοικτών συζητήσεων με παράλληλη προώθηση θετικών 
αλλαγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Διαμόρφωση συμμα-
χιών και δικτύων για την υποστήριξη καλών πρακτικών και 
νέων νομοθεσιών.
Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα που στηρίζουμε εδώ: 
http://www.solidaritynow.org/our-work-gr/grants-gr.html

ΔΡΑΣείΣ ΓίΑ τΗν πΡόΣφΥΓίΚΗ ΚΑί μετΑνΑΣτεΥτίΚΗ ΚΡίΣΗ
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Πρόγραμμα στέγασης
για ευπαθείς ομάδες

Σ
τηρίζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη, το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» αναπτύσσει ένα πιλοτικό πρόγραμ-
μα φιλοξενίας για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι στερούνται το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαί-
ωμα στη στέγαση. Με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 
το πρόγραμμα «SolidarityΝow! Housing scheme», προβλέπει τη δημιουργία 700 θέσεων φιλοξενίας 
αιτούντων άσυλο και προσφύγων σε νοικοκυριά, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, προσφέροντας παράλληλα 

πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

Ο κύριος σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ανακούφιση του φαινομένου της διαβίωσης κάτω από απάνθρωπες 
συνθήκες, των πληθυσμών σε κίνηση που διέρχονται από την Ελλάδα, προσφέροντας φιλοξενία από οικογένειες, 
ενισχύοντας περαιτέρω το πνεύμα αλληλεγγύης που η ελληνική κοινωνία επέδειξε στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστι-
κής κρίσης. Τόσο οι φιλοξενούμενοι, όσο και οι οικογένειες που θα ανοίξουν τα σπίτια τους για ευάλωτους ανθρώπους 
-της μεγαλύτερης μετακίνησης πληθυσμών στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο- πέρα από την κάλυψη των 
άμεσων αναγκών, η εμπειρία της συνύπαρξης, της συστέγασης και της διάνοιξης διαύλων επικοινωνίας αποτελεί το 
μεγαλύτερο όφελος της συνολικής εμπειρίας.

Οικοδομώντας πάνω στην αυθόρμητη έκφραση αλληλεγγύης και στα διαχρονικά ιδεώδη της ελληνικής κοινωνίας για 
τη φιλοξενία, το σχήμα δεν επικεντρώνεται μόνο στην επείγουσα ανάγκη στέγασης, αλλά στοχεύει και στην ενίσχυση 
δεσμών αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και τους πληθυσμούς σε κίνηση.

Λειτουργώντας ως μια καλή πρακτική, οι δράσεις στο πλαίσιο του έργου μπορούν να συμβάλουν στο δραστικό 
περιορισμό του αναπτυσσόμενου εθνικιστικού, ρατσιστικού και ξενοφοβικού πολιτικού αφηγήματος. Για το σκοπό 
αυτό, το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» ενεργοποιεί ευρείες συμμαχίες και δίκτυα οργανισμών και ανθρώπων, ώστε 
να διαμορφωθεί μια συλλογική προσπάθεια για την προσφορά θέσεων φιλοξενίας, αλλά και την ενδυνάμωση ενός 
μετώπου κοινής συνηγορίας και διεκδικήσεων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλες σημαντικές δράσεις 

Ε 
ίτε μέσα από ανοιχτές, δημόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος, 
είτε μέσω της υποδοχής προτάσεων και ιδεών από 
οργανώσεις και πρωτοβουλίες πολιτών -και της περαιτέρω 
αξιολόγησής τους από ομάδα ανεξάρτητων αξιολογητών αλλά 
και ειδικευμένων στελεχών- έχει υποστηριχθεί η υλοποίηση 

43 διαφορετικών δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν σε: υγεία, 
νομική βοήθεια, ανθρώπινα δικαιώματα/διαφορετικότητα, δημοκρατία/
ενδυνάμωση δομών, απασχολησιμότητα, παιδιά/νέοι – εκπαίδευση, 
ενδυνάμωση των φύλων, διατροφική ασφάλεια.

πίνΑΚΑΣ 3
το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» έχει υποστηρίξει μέσω δωρεών την 
υλοποίηση 43 προγραμμάτων σε ένα ευρύτερο κοινωνικό φάσμα. 

Υγεία: 8
Νομική Βοήθεια: 6
Ανθρώπινα Δικαιώματα/Διαφορετικότητα: 6 
Παιδιά/Νέοι & Εκπαίδευση: 6
Απασχολησιμότητα: 5
Δημοκρατία/Ενδυνάμωση Δομών: 4
Ενδυνάμωση των Γυναικών: 4
Διατροφική Ασφάλεια: 4

Μέσα από έναν ανοιχτό 
και διαρκή διάλογο με την 
κοινωνία των πολιτών για τις 
ανάγκες των πιο ευάλωτων 
πληθυσμιακών ομάδων 
που χρήζουν υποστήριξης, 
ενίσχυσης και ενδυνάμωσης, 
το «αλληλεγγύη-
SolidarityNow» στηρίζει, από 
την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, 
μία πληθώρα δράσεων 
που καλύπτουν ένα ευρύ 
κοινωνικό φάσμα. 
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Υγεία
8 προγράμματα | 1.227.003€ 
Η επείγουσα ανθρωπιστική κρίση στη χώρα οδήγησε 
στον αποκλεισμό πληθυσμιακών ομάδων από το εθνικό 
σύστημα υγείας. Η διασφάλιση πρόσβασης στην πρω-
τοβάθμια περίθαλψη υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
ψυχικής υγείας, για τους μη προνομιούχους, ανεξάρτητα 
από την εθνική τους προέλευση, είναι το πρώτο βήμα 
για να δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για εκείνους 
που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και κοινωνική 
απομόνωση.

νομική βοήθεια 
6 προγράμματα | 672.407€
Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί θεμελιώδες
δικαίωμα, το οποίο ωστόσο απειλείται από την
κοινωνικο-οικονομική κρίση. Η δωρεάν, εμπιστευτική 
και αμερόληπτη νομική συμβουλευτική σε θέματα που 
αφορούν τα δικαιώματα του καταναλωτή και τη νομική 
εκπροσώπηση ισχυροποιούν το δικαίωμα του πολίτη και 
τον βοηθούν να αντιληφθεί πότε τα δικά του δικαιώματα 
έχουν παραβιαστεί έτσι ώστε να τα διεκδικήσει και να 
προσφύγει νομικά.

Ανθρώπινα Δικαιώματα /Διαφορετικότητα
6 προγράμματα | 191.171€
Πιστεύουμε ότι ο καθένας πρέπει να προστατεύεται και 
να γίνεται σεβαστός, προκειμένου να επιτευχθεί ένα αξι-
οπρεπές επίπεδο κοινωνικής συνοχής. Η ενδυνάμωση 
όσων αγωνίζονται για ίσα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα, 
αποτελεί πρωταρχική μας προτεραιότητα. Μέσω ενημε-
ρωτικών εκστρατειών, ενδυναμώνοντας ειδικές ομάδες 
και υποστηρίζοντας εκείνους των οποίων τα δικαιώ-
ματα παραβιάζονται, το «αλληλεγγύη-SolidarityNow» 
παρεμβαίνει για να προστατεύσει όλους όσοι υπερασπί-
ζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αγωνίζονται για την 
ελευθερία της έκφρασης.

Δημοκρατία/ενδυνάμωση Δομών
(Capacity building) 
4 προγράμματα | 438.605€
Η οικοδόμηση μίας δίκαιης, ανοιχτής κοινωνίας σε αυτή 
την κρίσιμη στιγμή της συρρίκνωσης του χώρου της κοι-
νωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κύριο 
μέλημα για το «αλληλεγγύη-SolidarityNow». Η υπο-
στήριξη έργων που ενδυναμώνουν την κοινωνία των 
πολιτών για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις 
αλλά και η προώθηση του διαλόγου για τη δημοκρατία 
και τις πολιτικές ελευθερίες, συμπεριλαμβάνονται στις 
βασικές προτεραιότητες.

Απασχολησιμότητα 
5 προγράμματα | 568.584€
Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η ανεργία 
γνώρισε και γνωρίζει μεγάλη άνοδο πλήττοντας πε-
ρισσότερο τους νέους αλλά και τους ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές περιθωριοποιήσεις. Το «αλ-
ληλεγγύη-SolidarityNow» στηρίζει προγράμματα που 
ενισχύουν τις επαγγελματικές δεξιότητες των ανέργων 
και ταυτόχρονα δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο 
για βελτίωση της πρόσβασης και σύνδεσής τους με την 
αγορά εργασίας.

παιδιά/νέοι & εκπαίδευση 
6 προγράμματα | 345.766€
Για τα παιδιά που βιώνουν τις συνέπειες της ανθρωπιστι-
κής κρίσης, η εκπαίδευση αποτελεί μία ουσιαστική σύν-
δεση με τη ζωή. Η συνέχιση της διαδικασίας μάθησης 
κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων εποχών παρέχει 
μία αίσθηση ομαλότητας που μπορεί να βοηθήσει τα 
παιδιά να ξεπεράσουν το τραύμα και τις κακουχίες. Το 
«αλληλεγγύη-SolidarityNow» υποστηρίζει δράσεις που 
βοηθούν τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους να οικο-
δομήσουν ξανά τη ζωή τους διευρύνοντας τις γνώσεις, 
τις δεξιότητες και την εκπαίδευσή τους.

ενδυνάμωση των Γυναικών 
4 προγράμματα | 130.414€
Η ανταπόκριση στην ανάγκη των γυναικών για ψυχο-
λογική υποστήριξη, συμβουλευτική και καθοδήγηση, 
είναι ένα πεδίο στο οποίο το «αλληλεγγύη-Solidarity» 
παρεμβαίνει και αναπτύσσει δράσεις μαζί με ειδικευμέ-
νους συνεργάτες.

Διατροφική Ασφάλεια 
4 προγράμματα | 268.598€
Υποστήριξη ευάλωτων ατόμων και οικογενειών για την 
πρόληψη του υποσιτισμού και την αντιμετώπιση της 
διατροφικής πενίας, μέσα από διαφορετικές δράσεις 
προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πλη-
θυσμιακής ομάδας (κουπόνια τροφίμων, Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, διανομές τροφίμων, κλπ).

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα που στηρίζουμε εδώ: 
http://www.solidaritynow.org/our-work-gr/grants-
gr.html

© Giorgos Moutafis

ΑΛΛεΣ ΣΗμΑντίΚεΣ ΔΡΑΣείΣ

επαμεινώνδας φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής

Τμήμα ΠρογραμμαΤων
Έλλη Ξένου, Διευθύντρια Προγραμμάτων
ίωακείμ βράβας, Αναπληρωτής Διευθυντής 
Προγραμμάτων – Δωρεές/ Επίβλεψη & Αξιολόγηση
ελένη τάκου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Προγραμμάτων - Ένταξη/ Συνηγορία & Υλοποίηση
Αλεξάνδρα Ζαββού, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων
βάσω Κατσομαλιάρη, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων

Τμήμα αναΖήΤήΣήΣ ΘΕΣμΙΚων Πορων
Γεωργία παπαθανασίου, Διευθύντρια

οΙΚονομΙΚο Τμήμα 
Ράνια παπαδοπούλου, Διευθύντρια
Σταμάτης Κυθραιώτης, Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Τμήμα ΛΕΙΤουργΙων
ντόρα Κομνηνού, Διευθύντρια

Τμήμα ΕΠΙΚοΙνωνΙαΣ
Σοφία ίωάννου, Διευθύντρια Επικοινωνίας
Αριάννα τσολάκογλου, Υπεύθυνη Συνηγορίας 

ΚΕνΤρο αΛΛήΛΕγγυήΣ αΘήναΣ
Γιώργος Καραγιάννης, Συντονιστής Προγράμματος
βάλια Ανδρακάκου, Υπεύθυνη Λειτουργίας Κέντρου
παναγιώτης μπουργαζάς, Βοηθός Προγραμμάτων
Γεωργία Καρκατζούλη, Υπεύθυνη Υποδοχής
παναγιώτης μανωλάκος, Υπεύθυνος Υποδοχής

ΚΕνΤρο αΛΛήΛΕγγυήΣ ΘΕΣΣαΛονΙΚήΣ
ίωάννα φουρκιώτου, Συντονίστρια Προγράμματος
Αγγελική παπαδοπούλου, Βοηθός Προγραμμάτων

οΙΚονομΙΚοΣ ΕΛΕγχοΣ
Με πρωτοβουλία του «αλληλεγγύη-SolidarityNow» 
διεξάγεται ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος από 
την εταιρία ελεγκτών KPMG. Τα αποτελέσματα 
δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.

Αγγελική 
Παπαδοπούλου

Ελένη 
Τάκου

Αριάννα 
Τσολάκογλου

Ιωακείμ 
Βράβας

Παναγιώτης 
Μπουργαζάς

Έλλη 
ξένου

Γιώργος 
Καραγιάννης

Αλεξάνδρα 
Ζαββού

Γεωργία 
Παπαθανασίου

Βάσω 
Κατσομαλιάρη

Ντόρα 
Κομνηνού

Ιωάννα 
φουρκιώτου

Γεωργία 
Καρκατζούλη

Επαμεινώνδας 
φαρμάκης

Σοφία 
Ιωάννου

Η ομάδα μας

την ομάδα του «αλληλεγγύη-SolidarityNow» απαρτίζουν οι:

Παναγιώτης 
Μανωλάκος

Ράνια
Παπαδοπούλου

Σταμάτης
Κυθραιώτης

Βάλια 
Ανδρακάκου
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Όταν τα συστήματα αποτυγχάνουν, 
είναι οι άνθρωποι
που κάνουν την αλλαγή. 

Για εμάς κάθε δωρεά κάνει τη διαφορά!
Βοήθησέ μας κι ΕΣΥ να κάνουμε μαζί τον κόσμο 
μας διαφορετικό. Καλύτερο.

Επικοινώνησε μαζί μας και μάθε πώς μπορείς να 
στηρίξεις τη δράση μας!

Ακολούθησέ μας!
     SolidarityNow /      Solidarity_Now /            SolidarityNow www.solidaritynow.org

KANE
ΔωρΕα!

ΣτόίΧείΑ επίΚόίνωνίΑΣ

T: 210 6772500, Fax: 210 6772509
contact@solidaritynow.org

https://www.facebook.com/SolidarityNow/
https://www.facebook.com/SolidarityNow/
https://twitter.com/Solidarity_Now?lang=en
https://twitter.com/Solidarity_Now?lang=en
https://www.instagram.com/solidarity_now/
https://www.instagram.com/solidarity_now/
http://www.solidaritynow.org/
http://www.solidaritynow.org/donate-now.html
http://www.solidaritynow.org/donate-now.html
http://www.solidaritynow.org/donate-now.html

