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Ημέρα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς η χθεσινή Κυριακή. Άρχισε η μεγάλη εκστρατεία
των Μητροπόλεων της Ελλάδας, του ΣΚΑΪ και των συνεργαζόμενων σταθμών για τη
συγκέντρωση ρούχων και κλινοσκεπασμάτων για τους συνανθρώπους μας, στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας του "Όλοι Μαζί Μπορούμε".

Η συλλογή ξεκίνησε από 18 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και τρεις περιοχές της
Αττικής, συγκεκριμένα στους ιερούς ναούς Αγίου Νικολάου στο Ίλιον,
Ευαγγελιστρίας στη Νίκαια και Αγίου Κωνσταντίνου στη Γλυφάδα. Ούτε η
καταρρακτώδης βροχή ούτε η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα εν όψει της κρίσιμης
ψηφοφορίας στη Βουλή πτόησαν όσους συμπολίτες μας είχαν αποφασίσει να
προσφέρουν ρούχα και κλινοσκεπάσματα στον πλησίον τους.
Ουρές αυτοκινήτων κάθε κυβισμού δημιουργήθηκαν στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο
ύψος της Γλυφάδας και σε όλους του δρόμους πέριξ του Ιερού Ναού Αγίου
Κωνσταντίνου. Οι ευεργετούντες μετέφεραν υπό βροχήν σακούλες, κούτες, ακόμα και
βαλίτσες με ρούχα, μπουφάν, παλτά, είδη μπεμπέ, υπνόσακους και κλινοσκεπάσματα
από το περίσσευμα της ντουλάπας τους. Νέοι, γέροι και μεσήλικες περίμεναν
υπομονετικά στις εισόδους των ναών να παραδώσουν στους εθελοντές την
«πραμάτεια» τους. Ο κόσμος που συνέρρευσε ακόμα και από απομακρυσμένες
περιοχές ήταν τόσος που τελικά ανέτρεψε κάθε προγραμματισμό: ενώ οι αρμόδιοι
υπολόγιζαν ότι η διαδικασία (που ξεκίνησε μετά τη Θεία Λειτουργία, περίπου στις
δέκα το πρωί) θα ολοκληρωνόταν στη μία το μεσημέρι, τελικά οι πόρτες της
εκκλησίας έμειναν ανοιχτές μέχρι τις πέντε το απόγευμα. Και ενώ οι προσφορές
επρόκειτο να αποθηκευτούν στο γραφείο του ναού, ο χώρος αυτός αποδείχθηκε
ανεπαρκής. «Προτού περάσει μία ώρα, οι σακούλες είχαν ήδη φθάσει στο ταβάνι»,
αναφέρει παρευρισκόμενος, «έτσι άνοιξαν οι πόρτες του ναού, ο οποίος μέχρι το
απόγευμα είχε κυριολεκτικά γεμίσει». Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφορά
ήταν τα ρούχα να είναι καθαρά, σιδερωμένα και συσκευασμένα, έτοιμα δηλαδή για
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χρήση. Πέραν, όμως, των ειδών «δεύτερο χέρι», που συνελέγησαν, υπήρξαν και
προσφορές άθικτων προϊόντων. Ιδιαίτερη χαρά προκάλεσε η απόφαση
καταστηματάρχη να δώσει πενήντα ζευγάρια παιδικά παπούτσια, κίνηση που θα βρει
ίσως μιμητές με τη λήξη των εκπτώσεων.
Η εκτίμηση είναι ότι συνολικά συγκεντρώθηκαν περίπου 100 τόνοι ειδών ρουχισμού,
αριθμός που ξεπέρασε κατά πολύ κάθε προγνωστικό. Με επιστολή του, ο
Μητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος επαινεί και ευχαριστεί όλους όσους συμμετέχουν
στην πρωτοβουλία αυτή, με τις πρόσφορες τους στο καλάθι αλληλεγγύης. Σύμφωνα
με επιστολή του που διαβάστηκε την Κυριακή σε όλους τους ναούς, έως στιγμής
έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 15 τόνοι τροφίμων, πρωτοβουλία που συνεχίζεται
σε όλα τα σούπερ μάρκετ της χώρας.
Η επιστολή του Σεβασμιωτάτου στο ecclesia.gr
Την επόμενη Κυριακή θα συνεχιστεί η ίδια δράση στις Μητροπόλεις Δυτικής και
Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, αλλά και Κηφισιάς (Ι. Ν. Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο Μαρούσι), Νίκαιας (Ι. Ν. Αγ. Αντωνίου στο Κερατσίνι) και Ν. Σμύρνης
(Ι. Ν. Παναγίτσα Π. Φαλήρου).
(Πηγή: "ΠΡΟΝΑΟΣ" τ. 532)

Περισσότερους από 350 τόνους τροφίμων συγκέντρωσε το «Όλοι Μαζί» για
τα συσσίτια της Εκκλησίας

Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των πολιτών στην πρωτοβουλία του ΣΚΑΪ, «Όλοι
Μαζί Μπορούμε», για την συγκέντρωση τροφίμων, μέσω των συνεργαζόμενων
αλυσίδων σούπερ μάρκετ, προκειμένου να ενισχυθούν τα συσσίτια, τα Κοινωνικά
Παντοπωλεία και τα δέματα «αγάπης» που προσφέρει η Εκκλησία στους
συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται περισσότερο από την οικονομική κρίση.
Περισσότεροι από 350 τόνοι συσκευασμένων τροφίμων, μακράς διάρκειας, έχουν
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συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, στο «καλάθι» του «Όλοι Μαζί», από τις 19 Δεκεμβρίου
οπότε και ξεκίνησε η κοινή προσπάθεια του ΣΚΑΪ και των συνεργαζόμενων
ραδιοφωνικών σταθμών μαζί με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές
Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις
Ιερές Μητροπόλεις της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης καθώς και τις Ιερές
Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου.
Χθες, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αθηνών, παρουσιάστηκε ένας πρώτος συγκεντρωτικός απολογισμός για τις
ποσότητες των τροφίμων που συγκεντρώθηκαν από τα σούπερ μάρκετ και τις
ποσότητες που διατέθηκαν ήδη από τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ο κ.Ιωάννης
Σπανολιός, Γενικός Διευθυντής του ΣΚΑΪ, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου,
Επίσκοπος Διαυλείας Γαβριήλ, ο κ.Άρης Πορτοσάλτε, Διευθυντής του Ρ/Σ ΣΚΑΪ, ο
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Συμεωνίδης, Διευθυντής Οικονομικού Γενικού
Φιλοπτώχου Ταμείου ΙΑΑ και Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των
Οικονομικών της Εκκλησίας, ο Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της
Ι.Αρχιεπισκοπής, «Αποστολή», κ.Κωστής Δήμτσας, ο κ.Νίκος Παπαχρήστου,
Εκκλησιαστικός Συντάκτης του ΣΚΑΪ καθώς και επιτελικοί παράγοντες της
Εκκλησίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
συγκεντρώθηκαν περίπου 105 τόνοι τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα από τα 379
συνεργαζόμενα σουπερ μάρκετ, που λειτουργούν στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, παρελήφθησαν 6900 κιβώτια. Μέχρι τώρα έχει γίνει η διαλογή 40 τόνων από
τα προϊόντα που πρόσφεραν οι πολίτες και έχουν διατεθεί οι 22 τόνοι εξ αυτών μέσω
του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Αρχιεπισκοπής στον Ταύρο καθώς και με την
παράδοση σε οικογένειες 2000 δεμάτων «αγάπης» .
Σημαντική ήταν και η προσφορά των πολιτών σχεδόν σε όλες τις Ιερές
Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ενδεικτικά, η Ι.Μ.Θεσσαλονίκης παρέλαβε περίπου 45 τόνους τροφίμων, τους
οποίους διέθεσε μέσω των συσσιτίων της, η Ι.Μ.Λαρίσης και Τυρνάβου παρέλαβε 20
τόνους(διέθεσε τους 15 τόνους), η Ι.Μ.Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας παρέλαβε 17
τόνους (μέχρι τώρα διέθεσε τους 10 τόνους), η Ι.Μ.Γλυφάδας και η Ι.Μ.Μεσογαίας
παρέλαβαν από 15 τόνους (διέθεσαν ήδη 10 και 7,5 τόνους αντίστοιχα), από 10
τόνους τροφίμων παρέλαβαν οι Ιερές Μητροπόλεις Κηφισίας και Νέας Ιωνίας ενώ
μικρότερες ποσότητες παρέλαβαν οι υπόλοιπες Ιερές Μητροπόλεις.
Το "καλάθι" του Όλοι Μαζί θα συνεχίζει να βρίσκεται στις συνεργαζόμενες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ περιμένοντας τις πρόσφορες σας για την στήριξη των
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συνάνθρωπων μας που έχουν ανάγκη μέσω των συσσιτίων και των άλλων δράσεων
της εκκλησίας στην Ελλάδα.
Δείτε ΕΔΩ τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρουσίασαν τα στελέχη της Εκκλησίας
της Ελλάδος.

Όλοι μαζί μπορούμε: Συγκέντρωση ρούχων και κλινοσκεπασμάτων σε όλη την
Ελλάδα

Εκστρατεία συλλογής ειδών ρουχισμού και κλινοσκεπασμάτων, ώστε να βοηθηθούν
οι συνάνθρωποί μας που κρυώνουν, ξεκινούν την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012, οι
Μητροπόλεις της Ελλάδος, ο ΣΚΑΪ και οι συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί.
Η εκστρατεία γίνεται παράλληλα με την συγκέντρωση τροφίμων.
Η εκστρατεία θα ξεκινήσει από το βόρειο τόξο της χώρας που λόγω της κακοκαιρίας,
μαστίζεται σκληρότερα και θα συνεχισθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα τις επόμενες
εβδομάδες.
Πώς μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε; Εθελοντές μπορούν να προσφέρουν:
κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, παπλώματα, sleeping bags) καθώς και ρουχισμό,
(παλτώ, μπουφάν, ζεστά ρούχα για ενήλικες και παιδιά, καροτσάκια κλπ.)
Τα είδη που θα προσφέρουμε πρέπει να είναι καθαρά, σιδερωμένα, μέσα σε σακούλες,
έτοιμα για χρήση, έτσι όπως αξίζει να δοθούν στους συνανθρώπους μας.
ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΗ: Κυριακή 12 Φεβρουαρίου,
μεσημέρι, η δράση θα λάβει μέρος σε
Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο,
Σέρρες, Σιδηρόκαστρο, Νέα Ζίχνη, Κιλκίς,

από τις 10 το πρωί μέχρι τη μία το
εκκλησίες των παρακάτω πόλεων:
Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα,
Πολύκαστρο, Γουμένισσα, Έδεσσα,
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Γιαννιτσά, Πτολεμαϊδα, Φλώρινα, Καστοριά, καθώς και στην Αττική στο Ίλιον, στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στη Νίκαια, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας και στη
Γλυφάδα, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου.

Όλοι μαζί μπορούμε: Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση των
συσσιτίων της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων της Ελλάδας

Από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011, η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, οι Μητροπόλεις της
Ελλάδος και ο ΣΚΑΪ, με την υποστήριξη των Super Market: ΑΒ Βασιλόπουλος,
Bazaar, Βερόπουλος, Βιδάλης, Carrefour-Μαρινόπουλος, Γαλαξίας, Γέγος, Δούκας,
Extra, Ηπειρώτισσα, Θανόπουλος,, Κρητικός, Lidl, Μασούτης, Μπαλάσκας, MarketIn, My Market, Σκλαβενίτης, οργανώνουν εκστρατεία συλλογής τροφίμων, ώστε να
ενισχυθούν τα συσσίτια της εκκλησίας.

Η εκστρατεία διεξάγεται παράλληλα με τη συγκέντρωση ειδών ρουχισμού και
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κλινοσκεπασμάτων.
Η οικονομική κρίση βαθαίνει κάθε μέρα. Συνάνθρωποί μας, κάθε ηλικίας,
χρειάζονται σίτιση. Πρέπει να απλώσουμε το δίκτυο αλληλεγγύης. Το περίσσευμά
μας, για το διπλανό μας.
Πώς μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε;

Κάθε φορά που κάνουμε τις αγορές μας από τα συγκεκριμένα super market,
αφήνουμε την προσφορά μας σε τρόφιμα στις ειδικά διαμορφωμένες γωνιές του
«Όλοι Μαζί, Μπορούμε». Σε κάθε αγορά μας από το super market θυμόμαστε το
συνάνθρωπό μας που δοκιμάζεται.
Ενδεικτικά:
* Στα σούπερ μάρκετ ΒΙΔΑΛΗΣ, σε ένα μήνα συγκεντρώθηκαν 4 τόνοι τροφίμων.
* Στα Βερόπουλος σε διάστημα ενάμιση μήνα γέμισαν 1.100 καρότσια, ποσότητα που
αντιστοιχεί σε 58 τόνους.
* Στα σούπερ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 600 καρότσια σε ενάμιση μήνα.
* Στα ΓΕΓΟΣ, μέσα σε 2 βδομάδες, 15 καρότσια με τρόφιμα και άλλα προϊόντα.
* Στα σούπερ μάρκετ ΔΟΥΚΑΣ, σε έναν μήνα, τέσσερις τόνοι προϊόντων.
* Στα σούπερ μάρκετ ΚΡΗΤΙΚΟΣ έχουν συγκεντρωθεί 270 καρότσια μέσα σε ενάμιση
μήνα.
* Στα LIDL όλης της χώρας συγκεντρώθηκαν, σε δυο εβδομάδες, 422 καρότσια με
τρόφιμα.
* Διακόσια πενήντα κιβώτια έχουν γεμίσει με τρόφιμα από όλα τα καταστήματα ΜY
ΜΑΡΚΕΤ σε διάστημα δύο εβδομάδων.
* Στα BAZAAR συγκεντρώθηκαν 60 καρότσια μέσα σε μια εβδομάδα.
* Στην αλυσίδα ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ συγκεντρώθηκαν τρεις τόνοι μέσα σε ενάμιση μήνα.
* Τέλος περισσότεροι από 105 τόνοι τροφίμων συγκεντρώθηκαν μέσα σε ενάμιση
μήνα από τα σουπερμάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

Είναι καλό να επιλέγουμε τρόφιμα που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και δε
χρειάζονται ψυγείο. Κάθε μέρα οι άνθρωποι της Εκκλησίας, θα περνούν από τα
συνεργαζόμενα super market και θα παραλαμβάνουν τα τρόφιμα, τα οποία εσείς
αφήσατε στις γωνιές του «Όλοι Μαζί, Μπορούμε». Με αυτή μας την πράξη, όχι μόνο
συντηρούμε τα συσσίτια της Εκκλησίας, αλλά βοηθάμε ώστε να σιτίζονται όσο το
δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι.
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Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις παρακάτω λίστες για να δείτε ποιο super
market σας εξυπηρετεί. Επίσης, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο twitter για να
ενημερώνεστε συνεχώς για την εξέλιξη της δράσης στη διεύθυνση:
twitter.com/oloimaziboroume.

Σε αυτή την ενέργεια συμμετέχουν και οι συνεργαζόμενοι, με τον ΣΚΑΪ,
ραδιοφωνικοί σταθμοί ανά την Ελλάδα.
H λίστα των super market

AB Βασιλόπουλος
Bazaar
Βερόπουλος
Σούπερ Μάρκετ Βιδάλης
Carrefour-Μαρινόπουλος
Γαλαξίας
Γέγος
Δούκας
Extra
Ηπειρώτισσα (Λεωφόρου Βάρης 32, Βούλα)
Θανόπουλος
Κρητικός
Lidl
Μασούτης
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