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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

O μεγάλος καταστροφικός σεισμός στην Αϊτή δεν μπορεί να μας αφήσει ασυγκίνητους. Τα 7 
ρίχτερ χτύπησαν μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Η Αϊτή ισοπεδώθηκε, χιλιάδες 
νεκροί, άνθρωποι εξαθλιωμένοι ζητούν την ανθρωπιά και τη συμπαράστασή μας.  

O Σκάι και η UNICEF διοργανώνουν μαραθώνιο αλληλεγγύης στις 25 Ιανουαρίου. 
Υποστηρίζουν το Μαραθώνιο ο RED 96,3, ο FREEDOM 88,9, ο Μελωδία 99,2, και οι 
συνεργαζόμενοι με τον ΣΚΑΪ ραδιοφωνικοί σταθμοί ανά την Ελλάδα. Μία συλλογική 
προσπάθεια για την ενίσχυση της πολύπαθης Αϊτής. Οι πολίτες - τηλεθεατές και ακροατές- θα 
μπορούν να καταθέτουν τη δική τους συνεισφορά στην προσπάθεια ανακούφισης των 
θυμάτων του σεισμού.  

Άλλωστε με 50 ευρώ παρέχετε 120 πακέτα μπισκότων για υποσιτισμένα παιδιά σε 
επείγουσες ανάγκες, ή τον εξοπλισμό για ασφαλές πόσιμο νερό σε 7 οικογένειες, με 100€ 
εμβολιάζετε 3.750 παιδιά κατά της μηνιγγίτιδας και με 195 ευρώ παρέχετε μια σκηνή για μια 
σεισμόπληκτη οικογένεια.  

Σ' αυτή την προσπάθεια, και το 1 ευρώ έχει αξία. Είναι η ελάχιστη ένδειξη ανθρωπιάς. 
Άλλωστε, είναι η εκπλήρωση ενός χρέους όχι μόνο ανθρωπιστικού, αλλά και ηθικού ως 
Έλληνες.  

Και θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, τι σχέση έχει η Ελλάδα με την Αϊτή; 
 
Όλα οφείλονται στο Ζαν Πιερ Μπουαγιέ, πρώτο ηγέτη της Αϊτής, ο οποίος κατά τα χρόνια της 
ελληνικής επανάστασης, αλληλογραφούσε με τον Αδαμάντιο Κοραή και πρώτος από όλους 
τους πολιτικούς ηγέτες του κόσμου, αναγνώρισε το δίκαιο του ελληνικού απελευθερωτικού 
αγώνα και την υπόσταση της Ελλάδας ως μέλους της Διεθνούς Κοινότητας μόλις το 1822.  

Τώρα, είναι η ιστορική στιγμή να ξεπληρώσουμε αυτό το χρέος. Ακόμα και 187 χρόνια μετά. 
Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως είπε και ο Πυθαγόρας «φίλους τίμα».  

Όλοι μαζί, στις 25 Ιανουαρίου να δείξουμε ότι και το 1 ευρώ έχει αξία. Έχει αποτέλεσμα.  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

Συγκέντρωσης  Δωρεών για Βοήθεια στους Σεισμοπαθείς στην ΑΪΤΗ  

· ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:         169/480023-04  
· ALPHA BANK:                 115 002002 022472 (διαδικασία Κ03)  
· ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:     017 04 00593488  
· ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:      5049-045921-741  
· EMPORIKI BANK:            66360008  
· EUROBANK:                    0026.0102.13.0200612226  
 
Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία σας! 
 


