
SOLIDARITEITSCONVOI NAAR GRIEKENLAND 2023

Oorspronkelijke tekst door Yannis Youlountas, vertaald en aangepast door Ichi

Zoals in het najaar beloofd, zullen deze winter en in het voorjaar van 2023 verschillende solidariteitsbusjes 
naar Griekenland vertrekken.

Het doel: de zelfbeheerde solidariteitsplaatsen en -initiatieven ondersteunen die hulp bieden aan Griekse 
en andere precaire mensen. Deze collectieven houden stand in onderlinge hulp en zelfbeheer, op een 
horizontaal niveau en zonder de steun van de overheid. Het is dus een actie over de grenzen heen, van één 
lokale sociale beweging tot andere lokale sociale beweging.

Bovendien leveren we bij elke aankomst niet alleen wat u ons geeft, maar besteden we ook tijd ter plaatse 
om te helpen, om reparaties uit te voeren op de plaatsen, om elkaar te leren kennen, om deel te nemen 
aan discussies en acties... om de convergenties van strijd met hetzelfde gemeenschappelijke doel te 
vermenigvuldigen: niet langer onderworpen zijn aan de grillen van de macht, ons leven in eigen handen 
nemen en laten zien waartoe we samen in staat zijn, over onze verschillen heen.

Om meer te weten te komen over onze acties en wie onze steun krijgt, raadpleeg onze website (in het 
Frans):
http://blogyy.net/2023/01/29/convoi-solidaire-vers-la-grece-2023/

Of bekijk een van onze films (in het Nederlands en Engels ondertiteld):
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique26 
https://www.youtube.com/watch?v=OuEOdSaQw_c&t=6s 



Wat we nodig hebben:Wat we nodig hebben:

BABYSPULLEN (babymelk, luiers, enz.)BABYSPULLEN (babymelk, luiers, enz.)
SPELLEN EN ANIMATIE (potloden, papier, stiften, gezelschapspellen, kaarten, speelgoed, ballons, SPELLEN EN ANIMATIE (potloden, papier, stiften, gezelschapspellen, kaarten, speelgoed, ballons, 
sportgerief, enz.)sportgerief, enz.)
HYGIÊNE EN PARAMEDISCHE ZORG (douchegel, maandsverbanden, tzndenborstels, waspoeder, pleisters)HYGIÊNE EN PARAMEDISCHE ZORG (douchegel, maandsverbanden, tzndenborstels, waspoeder, pleisters)
ETEN (droge voeding, grote kommen, enz.)ETEN (droge voeding, grote kommen, enz.)
DIVERSEN (schoenen zoals baskets, werkgerief, enz.)DIVERSEN (schoenen zoals baskets, werkgerief, enz.)

Ook financiële steun is welkom (het stelt collectieven in staat zelf te kopen wat ze nodig hebben en 
vermindert de belasting van auto's)

ANEPOS – Actie solidariteit Greikenland – 6 allée Hermando – 13500 Martigues (Frankrijk)
IBAN FR 46 2004 1010 1610 8545 7L03 730
BIC PSSTFRPPTOU 
Referentie : Actie solidariteit Griekenland 

of via Paypal:
 https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=LMQPCV4FHXUGY 

Pakjes kunnen opgestuurd worden naar:
ANEPOS – Actie solidariteit Greikenland – 6 allée Hermando – 13500 Martigues (Frankrijk)
Voor collectepunten, contacteer solidarite@anepos.net of bel naar: 0033624066798

Indien u zelf een collectepunt wilt starten en/of zelf de spullen naar Griekenland brengen (dan bent u zeker 
dat ze goed terechtkomen), contacteer solidarite@anepos.net of bel naar: 0033624066798 (in het Frans) of 
stafderie@gmail.com of bel naar 0032471768214 (in het Nederlands)

Ter plaatse, na te hebben deelgenomen aan de levering, kunt u ofwel bij ons blijven, handelen, helpen, 
discussiëren, deelnemen aan de reparaties ter plaatse, veel nuttige dingen doen, of uw weg vervolgen op 
vakantie zonder enige andere verplichting. De keuze is aan u.

Alvast bedankt! - Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων



Lijst van plaatsen en collectieven die de afgelopen tijd materiële en/of financiële steun hebben ontvangen, ondanks een 
bijzonder moeilijke context:

• Steun voor het initiatief tegen olieboringen op Kreta (dat Exxon-Mobil nog steeds probeert uit te voeren, terwijl het Franse Total het 
heeft opgegeven)

• Livas Collective in de provincie Rethymnon op Kreta (steun voor solidariteitsacties, waaronder de door deze niet-hiërarchische sportclub 
opgerichte volkskeuken).

• Sociaal centrum Alimoura in eigen beheer in Ioannina (wij financierden het herstel van de gebouwen die door een fascistische aanval 
waren geplunderd);

• Bio.Me zelfbeheerde fabriek in Thessaloniki (ondersteuning en aankoop van zeep en producten die door de arbeiders zijn gemaakt, toen 
de elektriciteit werd afgesloten);

• Mikropolis in Thessaloniki, omgedoopt tot Respiro (steun aan de grootste vrije sociale ruimte in Griekenland die moest verhuizen);

• Antifascistisch initiatief om vluchtelingen te helpen in de buurt van Evros (toen zij vastzaten tussen de twee Griekse en Turkse staten, en 
toen Europese identitaristen kwamen proberen hen te manen, evenals in Lesbos);

• Solidariteitsnetwerk van Kreta (en steun voor het creëren van nieuwe plaatsen op het eiland)

• Initiatief Kastelli op Kreta tegen de nieuwe luchthaven (we nemen deel aan de financiering van de gerechtelijke procedure tegen de 
luchthaven die op Europees niveau wordt gekanteld, terwijl veel van de 200.000 olijfbomen al zijn omgehakt en de opinie zich steeds 
meer tegen het project keert, we hebben ook deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten en acties ter plaatse, en de boeren 
gesteund in hun strijd tegen dit project)

• Favela Social Centre in Piraeus (financiële steun en aankoop van t-shirts ter ondersteuning van deze plaats in een gebied waar fascisten 
vaak rondwaren (en waar een van ons in juni 2019 gewelddadig werd aangevallen door een groep neonazi's die hem in een hinderlaag 
hadden gelokt voordat de passagiers van een tramtrein hem wisten te redden);

• K*Vox in Athene (basis van een van de meest actieve groepen in Griekenland);

• Helpen met de juridische kosten van verschillende strijdmakkers, vooral om te voorkomen dat ze naar de gevangenis gaan voor 
voorbeeldige acties;

• Het kraakpand Notara 26 in Athene (de oudste vluchtelingenopvang in de wijk Exarcheia);

• Migrantenhuis in Chania, Kreta (financiële steun en voedselverstrekking);

• Verschillende sociale keukens (financiële steun en levering van levensmiddelen);

• SODAA solidariteitsnetwerk in Attica;

• Gezondheidsstructuur in Exarcheia in eigen beheer (financiële steun en levering van medische apparatuur);

• Caravan om de precaire slachtoffers van een aardbeving op Kreta te steunen;

• Talrijke acties aan de zijde van arbeiders en vakbondsmensen in de strijd, zoals de havenarbeiders van Piraeus die onlangs staakten tegen 
de Chinese onderneming Cosco (deelname aan het stakingsfonds, enz.).

• Netwerk École Buissonnière-Pédagogie Freinet in Athene en Kreta (financiële steun en levering van goederen ten behoeve van precaire 
kinderen);

• Solidariteitsacties op Lesbos (talrijke initiatieven, met name na de brand in het kamp Moria en de omzwerving van talrijke gezinnen in 
moeilijkheden).

• Reparaties en doe-het-zelven op vele plaatsen: schilderen, timmeren, loodgieterswerk, elektriciteit, brandveiligheid, tuinieren, deelname 
aan oogsten, enz.


