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Θέμα: «Διαμονή προσφυγικών οικογενειών από την Ουκρανία στον τόπο μας»,  

Κυρίες και κύριοι, 

Εδώ και τρεις μέρες στον ξενώνα του Καπνικού Σταθμού Κατερίνης φιλοξενούνται δύο 
οικογένειες προσφύγων από την Ουκρανία. Πρόκειται για δύο νέα παιδιά, ηλικίας 13 και 
14 ετών μαζί με τους παππούδες τους και μία δεύτερη οικογένεια με τρία μικρά παιδιά 
ηλικίας 3, 4 και 6 ετών με τους γονείς τους. 

Η αίθουσα της «Παραμυθούπολης» έχει διαμορφωθεί κατάλληλα στην οποία τις επόμενες 
ημέρες θα φιλοξενηθούν άλλα 30 άτομα προσφέροντας προσωρινή, αξιοπρεπή διαμονή σε 
ανθρώπους που αναζητούν μια ζεστή και ασφαλή γωνιά στον τόπο μας.  

Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ» βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία 
με το Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη και με την καθοδήγησή του έχει 
δημιουργηθεί ένας χώρος υποδοχής για προσφυγικές οικογένειες από το πολεμικό 
μέτωπο της Ουκρανίας εξασφαλίζοντας γι αυτές προσωρινή διαμονή, διατροφή, ακόμα και 
εκπαίδευση για τα παιδιά τους. 

Επειδή πιστεύουμε πως εντός των επόμενων ημερών οι προσφυγικές ροές προς τη χώρα 
μας θα αυξηθούν δραματικά και πως ο ρόλος του Κέντρου Διαχείρισης Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας του Καπνικού Σταθμού Κατερίνης είναι άκρως απαραίτητος για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που θα προκύψουν από αυτή την νέα βίαια μετακίνηση πληθυσμών, 
καλούμε την τοπική κοινωνία να ενισχύσει τις κοινωνικές μας δομές. 

Απευθύνουμε έκκληση προς όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του νομού Πιερίας και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων να στηρίξουν την ομάδα των 
103 εθελοντριών και εθελοντών που έχει αναλάβει την φροντίδα των ανθρώπων που 
αναζητούν καταφύγιο στον τόπο μας μακριά από την εμπόλεμη ζώνη, προσφέροντας κάτι 
από τα παρακάτω:  

Βρεφικές κρέμες farin lacte, βρεφικά γάλατα σε σκόνη (Nr. 2,3 ή 4), παιδικές πάνες 
(Nr. 4 ή 5), Cornflakes, μπισκότα, σοκολάτες, μέλι, μπάρες δημητριακών, παιδικά 
σαμπουάν και αφρόλουτρα, αλεύρι, γάλα σε χάρτινες συσκευασίες του 1 λίτρου, 
είδη καθαρισμού. 

Αποτελεί ελάχιστο δείγμα ανθρωπιάς η στήριξη του άμαχου πληθυσμού και η αποστολή 
ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία από κάθε γωνιά της χώρας μας. Όμως, δεν 
πρέπει να υποτιμήσουμε την περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης και τις ανάγκες που 
ήδη προκύπτουν τόσο για τις προσφυγικές οικογένειες που διαμένουν στον τόπο μας όσο 



και για τους εκατοντάδες  συμπολίτες μας που ζουν πολύ πιο κάτω από το όριο της 
φτώχειας. 

Ο Καπνικός Σταθμός Κατερίνης (οδός Φλέμινγκ 8, Κατερίνη 60100) λειτουργεί Δευτ. έως 
Παρ. από τις 09:00 έως τις 20:00. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας 
στο τηλέφωνο: 6981665158 

Για κάθε διευκρινιστική ερώτηση θα είμαστε ευχαρίστως στη διάθεσή σας. 

Με εκτίμηση  

Για την συντονιστική επιτροπή του  
Κέντρου Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας του Καπνικού Σταθμού Κατερίνης 

 
Ηλίας Τσολακίδης 


