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Επιστολή της  Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας των Φύλων σε γυναικείες
οργανώσεις και συλλογικότητες, γυναίκες επιχειρηματίες

Έκκληση για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης

Να σταθούμε στο πλάι των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε στην πίεση που ασκείται λόγω των
αυξημένων προσφυγικών ροών και προκειμένου να βοηθήσουμε στη συλλογική
προσπάθεια της κοινωνίας μας, παίρνουμε  την πρωτοβουλία και σας καλούμε
ως  ΓΓΙΦ,  να  συνδιοργανώσουμε  συγκέντρωση  ειδών πρώτης  ανάγκης  για  τις
γυναίκες  πρόσφυγες  και  τα  παιδιά  τους,   τα  οποία  από  κοινού  να  τα
παραδώσουμε στις  δομές στήριξης προσφύγων στο  Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας
Προσφύγων στο Ελληνικό  ή  στους σταθμούς υποδοχής στο λιμάνι του Πειραιά,
στις 8 Μαρτίου 2016 (Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας).

Η  συνεισφορά  όλων  μας   είναι  ιδιαίτερα  σημαντική,  στην
προσπάθειά  μας  να  δείξουμε  την  αλληλεγγύη  μας,  να  μη  χάσουμε  την
ανθρωπιά μας και να σταθούμε άξιες και άξιοι  των προσδοκιών  χιλιάδων
μητέρων και παιδιών προσφύγων  που μας χρειάζονται αυτή την ώρα.

Είδη Πρώτης Ανάγκης

Πλαστικά πιρούνια – κουτάλια
Ποτήρια μίας χρήσης (για κρύα και ζεστά ροφήματα) 
Σακούλες σκουπιδιών μεγάλες
Σκούπες-φαράσια-σφουγγαρίστρες
Χλωρίνες - Γάντια μιας χρήσης (μεσαίο και μεγάλο μέγεθος)
Μπάλες ποδοσφαίρου και βόλεϊ
Μπαταρίες (τύπου AAA)
Διάφανες κολλητικές ταινίες
Μεγάλες επαγγελματικές κατσαρόλες
Γυναικεία εσώρουχα - Σερβιέτες
Οδοντόβουρτσες
Πολυβιταμίνες

Τρόφιμα

Γάλα μακράς διαρκείας για ενηλίκους



Γάλα για βρέφη και παιδιά
Νερό - Ατομικοί χυμοί - τσάι - ζάχαρη
Χάρτινα και πλαστικά ποτήρια, μεγάλους ηλεκτρικούς βραστήρες νερού, 
Ξηρά τροφή άμεσης κατανάλωσης, πρωινά σνακ (μπισκότα, κρουασάν, κτλ)
Φρούτα

Φάρμακα:
Αεροτσάμπερ για παιδιά (ακόμα και μεταχειρισμένα)
Tobrex - Tobratex (κολήριο για τα μάτια)
Otrivin (για τη μύτη)
Zovirax (δερματικό)
Mucosolvan σιρόπι των 15 και των 30
Klaricid, Azirox, Vibramycin, Voltaren, Trebon, Aerius 10, Γλωσσοπίεστρα 
αποστειρωμένα
Μάσκες. Γάντια 
Κλαριθομυκινη
Apotel amp, Θερμόμετρα, Sudocream
Fucicort

Ρούχα
Κουβέρτες, Υπνόσακοι
Παπούτσια

Τα είδη πρώτης ανάγκης θα συγκεντρώνονται στα γραφεία της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Δραγατσανίου 8,  7Ος όροφος, στο Ιδιαίτερο
Γραφείο, μέχρι τις 7 Μάρτη - 213-1511102-3)

Με εκτίμηση,

Φωτεινή Κούβελα,

Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων


