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ΡΔΠΟΡΣΑΕ ΒΑΗΛΖ ΠΔΚΛΑΡΖ
«Καλέλας λεζηηθός άλζρωπος ζηε Θεζζαιολίθε». Με ασηό ηο ζύλζεκα - ζηότο, ηερείς, κέιε θηιόπηωτωλ
ηακείωλ θαη εθπρόζωποη ηωλ δήκωλ ζε όιε ηε Θεζζαιολίθε, σποζηερίδοσλ θαζεκερηλά εθαηοληάδες
ποιίηες, ποσ αλαδεηούλ οηθολοκηθή ελίζτσζε γηα λα πιερώζοσλ ηο ιογαρηαζκό ηες ΓΔΖ, ηο ελοίθηο ή ηο
πεηρέιαηο, αθόκε όκως θαη έλα πηάηο θαγεηό γη' ασηούς θαη ηα παηδηά ηοσς.
Νένη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ δνπιεηά, ειηθησκέλνη κόλνη ή κε ηα εγγόληα ηνπο, ηνλ ηειεπηαίν θαηξό θαη
αξθεηνί κεζήιηθεο πνπ έκεηλαλ άλεξγνη, πξνζηξέρνπλ ζηα 35 ζπζζίηηα πνπ δηνξγαλώλνληαη θαζεκεξηλά ζε όιε
ηε Θεζζαινλίθε, ηα νπνία έρνπλ δηπιαζηαζηεί ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθώλ νηθνλνκηθώλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ρηιηάδεο πνιίηεο.
Γρακαηηθές ηζηορίες
ε θάζε γεηηνληά εθηπιίζζνληαη θαζεκεξηλά δξακαηηθέο ηζηνξίεο. ε έλα από ηα ζπζζίηηα βξίζθεη θαζεκεξηλά
ηξνθή κηα ειηθησκέλε ε νπνία κε ηε ζύληαμε ησλ 400 επξώ πξέπεη λα θξνληίζεη ηα ηξία εγγόληα ηεο θαη ηώξα
θαιείηαη λα πιεξώζεη θαη ην «ραξάηζη» ηεο ΓΔΗ ύςνπο 320 επξώ. ην δήκν άιιεο πεξηνρήο έλα λεαξό
δεπγάξη, πνπ κέλεη καδί κε ηα δύν παηδάθηα ηνπ κέζα ζην απηνθίλεην, αθνύ ηνπο έγηλε έμσζε από ην ζπίηη,
αλαδεηεί νηηδήπνηε ζα κπνξνύζε λα ζηεξίμεη έλα λέν λνηθνθπξηό. Δλαο θαινληπκέλνο θύξηνο, πνπ έκεηλε ζηα
55 ηνπ ρσξίο δνπιεηά θαη ςάρλεη ζπίηη, ξνύρα θαη πεξηκέλεη ζηελ νπξά γηα ην ζπζζίηην.
Γηπιάζηος αρηζκός
Καζεκεξηλά ζε νιόθιεξν ην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα πξνζέξρνληαη ζηα ζπζζίηηα πάλσ από 4.000 άλζξσπνη.
Ο αξηζκόο έρεη δηπιαζηαζηεί κέζα ζηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ελώ πιένλ νη Διιελεο απνηεινύλ πεξίπνπ ην 60% 70%. Σαπηόρξνλα εθαηνληάδεο είλαη απηνί πνπ ζπεύδνπλ ζηελ εθθιεζία ή ην δήκν, δεηώληαο νηθνλνκηθό
βνήζεκα ησλ 20, 30 ή 50 επξώ γηα λα πιεξώζνπλ ηε ΓΔΗ (κε ή ρσξίο ην «ραξάηζη» γηα ην αθίλεην), ην ελνίθην
ηνπ ζπηηηνύ πνπ δηακέλνπλ, ή λα αγνξάζνπλ ιίγν πεηξέιαην γηα λα δεζηαζνύλ.
«Γίλνπκε θαζεκεξηλά θαγεηό ζην ζπζζίηην ηεο νδνύ Ακύληα θαη ηξόθηκα ζην ζπίηη ζε όζνπο δελ κπνξνύλ λα
έξζνπλ. Παξάιιεια παξέρνπκε έθηαθηα βνεζήκαηα ζε αλζξώπνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα πιεξώζνπλ
ινγαξηαζκνύο ξεύκαηνο, εηδηθά ηώξα πνπ έρνπλ θαη ην ηέινο αθηλήηνπ, ελνίθηα, θξνληηζηήξηα παηδηώλ.
Βνεζάκε όζν κπνξνύκε, όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο, αλεμάξηεηα από ηελ εζληθόηεηα, ηε γιώζζα ή ην
ζξήζθεπκά ηνπο. Η αλάγθε είλαη πνιύ κεγάιε θαη νη ζπλζήθεο δύζθνιεο γηα κεγάιν αξηζκό αλζξώπσλ»,
ζεκείσζε ν π. Γεώξγηνο Θενδσξήο, ππεύζπλνο ηνπ Φηιόπησρνπ Σακείνπ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ.
Πού οργαλώλοληαη
Από ηελ Ι. Μεηξόπνιε Θεζζαινλίθεο νξγαλώλνληαη θαζεκεξηλά 14 ζπζζίηηα, όπνπ βξίζθνπλ ηξνθή πάλσ από
1.300 άλζξσπνη. Σα δύν κεγαιύηεξα κε πξνζέιεπζε ηνπιάρηζηνλ 200 αλζξώπσλ θαζεκεξηλά είλαη απηά ηνπ

Αγίνπ Γεκεηξίνπ, πνπ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην δήκν Θεζζαινλίθεο ζηελ νδό Ακύληα θαη ηεο Παλαγίαο
Γέμηαο ζηελ Κακάξα. Παξάιιεια ζπζζίηηα νξγαλώλνπλ νη ελνξίεο Αγίαο Βαξβάξαο, Αγίαο Μαξίλαο, Αγίαο
Σξηάδαο, Αγίνπ Θεξάπνληα, Αγ. Ισάλλε Υξπζνζηόκνπ (Παπάθε), Αλάιεςεο, Μεηακόξθσζεο ηνπ σηήξνο,
Οζίαο Ξέλεο (Υαξηιάνπ) Παλαγίαο Λανδεγήηξηαο, Πξνθήηε Ηιία (Οιπκπηάδνο), Πξνθήηε Ηιία (Ππιαίαο),
θαζώο θαη ζην Υαξίζεην Γεξνθνκείν.
«Καζεκεξηλά δερόκαζηε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε ηε βνήζεηα. ηα ζπζζίηηα ν θόζκνο έρεη απμεζεί θαη
ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν έρεη αιιάμεη ε ζύλζεζε, αθνύ ε πιεηνςεθία είλαη Διιελεο», επηζήκαλε ν γεληθόο
αξρηεξαηηθόο επίηξνπνο ηεο κεηξόπνιεο Θεζζαινλίθεο, αξρηκαλδξίηεο Γαβίδ Σδηνπκάθαο. Οπσο
ζπκπιεξώλεη, ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηώλ ζηνλ έξαλν ηεο αγάπεο, πνπ ζα δηεμαρζεί θέηνο από
ηηο 13 έσο ηηο 19 Γεθεκβξίνπ από ηελ Ιεξά Μεηξόπνιε Θεζζαινλίθεο.
ε θαζεκερηλή βάζε
ηελ Ι. Μεηξόπνιε Νεαπνιέσο- ηαπξνππόιεσο δηνξγαλώλνληαη ζπλνιηθά 20 ζπζζίηηα κε ζπκκεηνρή πνπ
μεπεξλά ηα 2.500 άηνκα θαζεκεξηλά. Σν πνιππιεζέζηεξν είλαη απηό ησλ Αγίσλ Πάλησλ, ελώ ζπζζίηηα
γίλνληαη θαζεκεξηλά ζηηο ελνξίεο Σξηώλ Ιεξαξρώλ, Αγ. Αζαλαζίνπ θαη Αγ. Κνζκά Αηησινύ ζηνλ Δύνζκν,
Αγίνπ Υαξαιάκπνπο, Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη Αγίνπ Βαζηιείνπ πθεώλ, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ Ηιηνύπνιεο,
Αγίνπ Παληειεήκνλα Πνιίρλεο, Αγ. Ραθαήι Μεηεώξσλ, Αγίνπ Παληειεήκνλα Ακπεινθήπσλ, Αγίνπ
Νηθνιάνπ θαη Αγίαο Παξαζθεπήο Ξεξνθξήλεο, Αγ. Γεσξγίνπ Νεάπνιεο, Αγίνπ Γεκεηξίνπ Γηαβαηώλ, Αγίνπ
Γεσξγίνπ Δπθαξπίαο, Μεηακόξθσζεο θαη Αγίνπ Γεσξγίνπ Κνξδειηνύ, Κνηκήζεσο Θενηόθνπ Ωξαηνθάζηξνπ
θαη ζην Γελδξνπόηακν, όπνπ ζηα παηδηά παξέρεηαη πξσηλό θαη κεζεκεξηαλό κεηά ην ζρνιείν.
Δραλος αγάπες
«Δθηόο από ηα ζπζζίηηα, όπνπ θαζεκεξηλά δηαλέκνληαη 2.500 κεξίδεο θαγεηνύ, ππάξρεη θαη δηαλνκή μεξάο
ηξνθήο, θάζε κέξα εθηόο ηεο Κπξηαθήο. Οη αλάγθεο απμάλνληαη θαζεκεξηλά, ηα ζπζζίηηα έρνπλ δηπιαζηαζηεί
ην ίδην θαη νη άλζξσπνη πνπ έξρνληαη γηα λα πάξνπλ έλα πηάην θαγεηό. Παξάιιεια πνιινί έξρνληαη γηα λα
δεηήζνπλ κηα νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα λα πιεξώζνπλ ηε ΓΔΗ, ην ελνίθην, ή ην πεηξέιαην γηα ην ζπίηη ηνπο.
Γλσξίδνπκε όηη κε 50 επξώ δελ θαιύπηνληαη όιεο νη αλάγθεο, όκσο πξέπεη λα δηαρεηξηζηνύκε ην Φηιόπησρν
Σακείν, ην νπνίν έρεη αδεηάζεη, λσξίηεξα από θάζε άιιε ρξνληά. Σώξα πιένλ πεξίπνπ ην 50% όζσλ έξρνληαη
γηα βνήζεηα είλαη Διιελεο, ελώ παιαηόηεξα νη πεξηζζόηεξνη ήηαλ κεηαλάζηεο», ηόληζε ν π. ηέθαλνο
Βαζηιείνπ ππεύζπλνο ηνπ Φηιόπησρνπ Σακείνπ ηεο Μεηξόπνιεο Νεαπνιέσο-ηαπξνππόιεσο, ππελζπκίδνληαο
παξάιιεια ηελ αλάγθε γηα ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηνλ έξαλν ηεο αγάπεο πνπ ζα γίλεη από ηηο 10 έσο ηηο 20
Γεθεκβξίνπ.
ηελ Ι. Μεηξόπνιε Νέαο Κξήλεο θαη Καιακαξηάο δηνξγαλώλεηαη θαζεκεξηλά έλα ζπζζίηην ζε ζπλεξγαζία κε
ην δήκν Καιακαξηάο ζηελ νδό Ακηζνύ. «Σν θηιόπησρν ηακείν ηεο κεηξνπόιεώο καο έρεη αδεηάζεη, αθνύ
πνιινί έξρνληαη γηα βνήζεκα θαζώο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Ο έξαλνο αγάπεο
ζηελ Καιακαξηά ζα γίλεη από 11 έσο 14 Γεθεκβξίνπ», πξόζζεζε ν π. Κσλζηαληίλνο, ππεύζπλνο ηνπ Γεληθνύ
Φηιόπησρνπ Σακείνπ.

Φ01: Νζοι άνθρωποι χωρίσ δουλειά, ηλικιωμζνοι μόνοι ή με τα εγγόνια τουσ και αρκετοί μεςήλικεσ, που ζμειναν
άνεργοι, προςτρζχουν ςτα 35 ςυςςίτια που διοργανώνονται καθημερινά ςε όλη τη Θεςςαλονίκη

Φ03: Εθελόντριεσ του Φιλόπτωχου Ταμείου εξυπηρετοφν καθημερινά περιςςότερα από 200 άτομα, παρουςία του
πατζρα Γεωργίου Θεοδωρή, εφημζριου του Αγίου Δημητρίου, υπεφθυνου του Φιλόπτωχου Ταμείου

