
 
 
 

Χριστουγεννιάτικη αλυσίδα αγάπης του 
Οικολογίου για να σβήσει η φωτιά του 

καλοκαιριού… 
 

Η οµάδα του Οικολογίου θυµάται την καταστροφή. Θέλοντας να δείξουµε στους 
συνανθρώπους µας πως είµαστε κοντά τους όσο µακριά κι αν είµαστε και 
προσπαθώντας να απαλύνουµε τις εικόνες της καταστροφής που βίωσαν 

αυτό το καλοκαίρι, ιδίως τα παιδιά, συγκεντρώνουµε Χριστουγεννιάτικα δώρα 
για τις περιοχές της Εύβοιας και όχι µόνο. Γιατί θέλουµε να δούµε τα µάτια των 

παιδιών να γεµίζουν ελπίδα και χαµόγελα και να ξεχάσουν τη φωτιά. 
 

Ξεκινάµε λοιπόν την αλυσίδα αγάπης ελπίζοντας ότι 
θα αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα. 

 
Μπορείς να προσφέρεις κάτι µικρό ή κάτι µεγάλο, κάτι που χωράει σ’ ένα κουτί 
ή σ’ ένα φορτηγό... Μια κάρτα, µολύβια, χρώµατα, παιχνίδια ή µέχρι και µια 
παιδική χαρά… Ό,τι µπορείς… ό,τι θέλεις… ό,τι αγαπάς… Αρκεί να τους πεις 

µε την προσφορά σου ότι είσαι κοντά. 
 

∆είξε κι εσύ ότι δεν ξεχνάς. Πρόσθεσε το κουτάκι σου 
στο σωρό µε το δικό µας µέχρι τις 15/12/2007. 

 
Μερικές ιδέες για δώρα: µολύβια, γόµες, ξύστρες µε σχέδια και χρώµατα, 
µπλοκάκια, βιβλία, σκούφοι, γαντάκια, κάλτσες, CD µε τραγούδια ή παιδικά 

παραµύθια, κασετίνες, παιχνίδια κ.λπ. Γράψε έξω από το κουτί σου σε ποια ηλικία 
απευθύνεται, αν είναι για αγόρι ή κορίτσι, για παππού ή γιαγιά και ό,τι άλλο στοιχείο 
είναι απαραίτητο ώστε να το παραλάβει ο κατάλληλος άνθρωπος. Αν το επιθυµείς 
βάλε µέσα µια κάρτα µε µια ευχή και το όνοµά σου. Η λίστα µπορεί να µεγαλώσει. 

 
Ειδικά για ηλικιωµένους: σκούφοι, κασκόλ, γάντια, κάλτσες κ.α. 

Επίσης, µπορεί να είναι και κουτί για ζωάκια, µε ξηρές λιχουδιές µικρές ώστε να 
κάνουν και για γάτες. 

 
Κι αν είσαι τυχερός κι έχεις πολλά, κάνε το κουτί σου φορτηγό… 

 

Σας προσκαλούµε να γίνετε κρίκοι της 
αλυσίδας που ξεκινάµε. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες και για να µάθετε πού µπορείτε να στείλετε τα 

δώρα σας: joinaction@oikologio.gr,  
Καλλιόπη Χαρκιανάκη: (0030) 210 7235216, 6975872638 

Βέρα Αναστασάκου: 6946805590 



 
Η αλυσίδα αγάπης που ξεκινάµε δεν έχει περιορισµούς, µόνο ανθρωπιά και 
διάθεση να µην αφήσουµε να ξανασυµβεί αυτή η καταστροφή που βιώσαµε 
όλοι το καλοκαίρι που πέρασε… 
 
Όποιος θέλει να γίνει κρίκος της αλυσίδας µπορεί να λειτουργήσει µε αυτούς 
τους τρόπους: 
 
1. Αν είστε ιδιώτης µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Οικολόγιο στη 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή το τηλέφωνο που δίνεται πιο 
πάνω και να κανονίσετε να αφήσετε το κουτί σας στο δικό µας σωρό που 
επιλέξαµε να πάει στο Αλιβέρι της Εύβοιας… 
 
2. Για φορείς, επιχειρήσεις, οργανώσεις, συλλόγους: µπορείτε να γίνετε κρίκοι 
της αλυσίδας αυτής που ξεκινάνε µε διάθεση αλληλεγγύης και έγνοια τα µέλη 
του Οικολογίου, συγκεντρώνοντας τα κουτιά σας σε δικό σας χώρο και 
επιλέγοντας την περιοχή που επιθυµείτε να τα στείλετε… Ακόµη µπορείτε να 
τα µεταφέρετε και να τα παραδώσετε αυτοπροσώπως οργανώνοντας µε τις 
τοπικές αρχές µια µικρή γιορτή αγάπης στην περιοχή της επιλογής σας, ώστε 
να γνωρίσετε από κοντά τους συνανθρώπους µας που βίωσαν το 
καταστροφικό καλοκαίρι… Πείτε τους ότι είστε κρίκοι της αλυσίδας 
αγάπης του Οικολογίου… Η χαρά θα είναι διπλή και για εκείνους και για 
εσάς… 
 
3. Οποιος επιθυµεί να συνδράµει στην πρωτοβουλία αυτή του Οικολογίου 
µέσα από το δικό µας σωρό, υπάρχει η δυνατότητα να αναφερθεί στις σελίδες 
µας – πείτε µας εάν επιθυµείτε να αναφέρουµε το όνοµά σας στην 
επικοινωνία σας µαζί µας… 
 
4. Μπορείτε να διαδώσετε το µήνυµα αυτό όπου επιθυµείτε και να εντάξετε 
όσο περισσότερους κρίκους µπορείτε στην αλυσίδα αυτή της αγάπης… 
 
Ευχόµαστε σε όλους τα πιο ευτυχισµένα Χριστούγεννα και η Νέα Χρονιά να 
έχει πρόσωπο χαµογελαστό κι όχι εκείνο της καταστροφής. 
 
Τα µέλη του Οικολογίου 


