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Κάρτα Αλληλεγγύης 

Δίκτυο Αλληλεγγύης «Αόρατος Πειραιάς» 

 

Όπως πάντα δεν μένουμε άπραγοι.  

#μένουμεσπίτι αλλά #μένουμεάνθρωποι,  

χωρίς να αφήνουμε κανέναν μόνο στην κρίση. 

 

Απαντάμε με αλληλεγγύη, δύναμη και χρώμα, διαδίδουμε και χρησιμοποιούμε 

την Κάρτα Αλληλεγγύης του Δικτύου Αλληλεγγύης «Αόρατος Πειραιάς». 

 

Η Κάρτα Αλληλεγγύης αλλάζει τις μωβ κουκίδες σε πράσινες,  

στις γειτονιές του Πειραιά. 

 

 

Τι είναι η Κάρτα Αλληλεγγύης και πώς χρησιμοποιείται; 

Είναι μία κάρτα με δύο πλευρές: 

πράσινο = «είμαι καλά» / μωβ = «χρειάζομαι βοήθεια».  

Η κάρτα είναι της μορφής «άγκιστρο», ώστε να μπορεί να κρεμαστεί στην 

εξώπορτα του κάθε διαμερίσματος. 

Στην κάρτα υπάρχουν και δύο σειρές με αυτοκόλλητες κουκίδες: 

μία πράσινη και μία μωβ. 

 

Η ένδειξη βοήθειας (μωβ πλευρά) αναφέρεται σε μικρές εξυπηρετήσεις της 

καθημερινότητας: την αγορά φαρμάκων από το κοντινό φαρμακείο, την 

προμήθεια τροφίμων από το σούπερ-μάρκετ ή το μικρό μπακάλικο της 

γειτονιάς, ένα βιβλίο (ή μουσική ή ταινία ή...) για τη μοναξιά, μια βόλτα για 

ένα κατοικίδιο που τη χρειάζεται.  
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Ο κάτοικος/χρήστης ενθαρρύνεται να κρεμάσει την αντίστοιχη πλευρά της 

κάρτας στην εξώπορτά του, και παράλληλα, ενθαρρύνεται να κολλήσει την 

αντίστοιχη κουκίδα στο κουδούνι του. 

Επάνω στην κάρτα είναι σημειωμένα τα τηλέφωνα του Δικτύου και της 

τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης, για όποιον θέλει να 

επικοινωνήσει απευθείας. 

 

Η Κάρτα Αλληλεγγύης διακινείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτή την 

περίπτωση, η αντίστοιχη πλευρά της κάρτας αποστέλλεται από το χρήστη με 

email (στο aoratospireas@gmail.com - θέμα: Κάρτα Αλληλεγγύης, μαζί με ένα 

τηλέφωνο επικοινωνίας). O κάτοικος/χρήστης ενθαρρύνεται να στείλει και την 

πράσινη πλευρά δηλώνοντας ότι όλα είναι καλά.  

 

Πού βρίσκω την Κάρτα Αλληλεγγύης; 

• Το Δίκτυο Αλληλεγγύης «Αόρατος Πειραιάς» ενημερώνει και μοιράζει την 

κάρτα στις πολυκατοικίες της γειτονιάς του και στις πέντε Δημοτικές 

Κοινότητες. 

 

• Κάρτες διατίθενται επίσης σε δίκτυο καταστημάτων (φαρμακεία, μικρά 

καταστήματα τροφίμων).  

Ο κάτοικος/χρήστης που θα παραλάβει την κάρτα του από ένα κατάστημα, 

μπορεί να χρησιμοποιεί την αντίστοιχη πλευρά της κάρτας που έχει ανάγκη 

και να ενημερώνει ηλεκτρονικά το Δίκτυο (στο aoratospireas@gmail.com, 

με θέμα: Κάρτα Αλληλεγγύης, μαζί με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας).  

• Κάρτες σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες και στα 

social media του Δικτύου Αλληλεγγύης ή αποστέλλονται μετά από ένα 

σχετικό μήνυμα στο email του.  

Ο κάτοικος/χρήστης χρησιμοποιεί την αντίστοιχη πλευρά της κάρτας, και 

ενημερώνει ηλεκτρονικά το Δίκτυο (στο aoratospireas@gmail.com, με 

θέμα: Κάρτα Αλληλεγγύης, μαζί με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας). 
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Πώς λειτουργεί; 

Ο καθένας από εμάς υιοθετεί την πολυκατοικία του!  

Μοιράζει τις κάρτες αλληλεγγύης και στα υπόλοιπα διαμερίσματα, εξηγεί τη 

χρήση τους και τους προτρέπει να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη πλευρά της 

κάρτας ή/και την αντίστοιχη αυτοκόλλητη κουκίδα, στο κουδούνι για να 

επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους.  

Προσπαθεί να υιοθετήσει 2 ή και 3 ακόμη νοικοκυριά στη γειτονιά του.  

Καθημερινά, ελέγχει τις κάρτες ή/και τις αυτοκόλλητες κουκίδες, και 

επικοινωνεί όπου υπάρχει μωβ ένδειξη. 

Το δίκτυο στήνεται σε τοπική κλίμακα, και στηρίζεται στην προσωπική επαφή 

και επικοινωνία. Ο καθένας αναλαμβάνει να μοιράσει όσες κάρτες (νοικοκυριά) 

μπορεί να υιοθετήσει και να εξυπηρετήσει.  

Στόχος όλων μας είναι να επεκτείνουμε συνεχώς το Δίκτυο Αλληλεγγύης 

(προσθέτοντας πολυκατοικίες στη γειτονιά μας). 

Αν προκύπτουν περιπτώσεις αναγκών που ξεφεύγουν από τα δεδομένα της 

κάρτας, και δεν μπορεί ο ίδιος να ικανοποιήσει, μπορεί να τις μεταφέρει στο 

Δίκτυο, ώστε να αναζητηθεί λύση.  

 

Ο αντίκτυπος στη γειτονιά 

Η Κάρτα Αλληλεγγύης είναι λειτουργική, και ταυτόχρονα συμβολική. 

Ο Covid-19, η απομόνωση και η θλίψη που αυτή επιφέρει, είναι η αφορμή. 

Πρόθεση είναι να δημιουργηθούν ή/και να ενεργοποιηθούν ξανά τα δίκτυα 

γειτονιάς, το δίκτυο αλληλεγγύης και υποστήριξης μεταξύ των κατοίκων.  

Η κάρτα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και μετά τη λήξη των 

περιοριστικών μέτρων. 

 

Εκτός από τη μωβ πλευρά της κάρτας (ανάγκη για βοήθεια), εξίσου 

σημαντική είναι και η πράσινη (είμαι καλά).  

Φανταστείτε μια πολυκατοικία, ή ακόμη και έναν δρόμο, με πράσινες κάρτες 

ή/και κουκίδες. Μέσα στη θλίψη, ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι όλα είναι καλά! 
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Και στις κάρτες που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, ο αντίκτυπος είναι ο ίδιος. 

Φανταστείτε μία μέρα που θα φτάνουν μόνο πράσινες κάρτες στο email! 

 

Είναι μια άλλη προσέγγιση της αλληλεγγύης, στηριζόμενη στην ανθρώπινη 

επαφή. Δεν είναι -μόνο- ένα εργαλείο καταγραφής αναγκών της 

καθημερινότητας. Είναι ένας άμεσος, διαδραστικός εικαστικός τρόπος 

επικοινωνίας μεταξύ των γειτόνων.  

 

 

Η Κάρτα Αλληλεγγύης αλλάζει τις μωβ κουκίδες σε πράσινες, 

στις γειτονιές του Πειραιά. 

 

 

Για απορίες-ερωτήσεις, επικοινωνήστε στο aoratospireas@gmail.com, με 

θέμα: Κάρτα Αλληλεγγύης ή στο 210-4190015. 
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