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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΓΑΣ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ
ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ
κκ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κένυας και Κυρηνείας,
εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνεργάτες,
κυρίες και κύριοι,

Χριστός Ανέστη !

Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, να σας εκφράσω και από του
βήματος αυτού εκ μέρους του Παγκύπριου Συνδέσμου για
Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας τις θερμές μας
ευχαριστίες για την αποψινή συμμετοχή σας στο 17ον
επίσημο Δείπνο του Συνδέσμου. Αυτή την παρουσία,
όπως και την όλη συμμετοχή στην αποψινή εκδήλωση
εμείς την ερμηνεύουμε όχι μόνο ως μια πράξη
επιδοκιμασίας αλλά και ως ουσιαστική στήριξη στο έργο
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και τους σκοπούς του Συνδέσμου μας.

Αναπολούμε, απόψε, πόσο μας συγκλόνισαν όλους τότε,
οι ειδήσεις από την Αφρική κυρίως για την Πείνα που
θέριζε μόνιμα συνανθρώπους μας κατά μάζες, προπαντός
αθώα παιδάκια. ¨Ηταν δείγμα ευαισθησίας και περίσσευμα
ψυχής να θεωρήσουμε δικό μας ένα πρόβλημα που
μάστιζε, χιλιάδες μίλια μακρυά, λαούς ολόκληρους. Αυτή
την ευαισθησία, διαισθανθήκαμε, ότι ο λαός μας την έχει
στην καρδιά και στη μακρά παράδοσή του. Του δώσαμε
λοιπόν, την ευκαιρία να εκφραστεί, να εκδηλωθεί και να
επουλώσει, παρά τις δικές του πληγές, πληγές άλλων
λαών. Κι αυτό υπήρξε και στέκει ακόμα ως μια ισχυρή
απόδειξη για τη μεγαλωσύνη της ψυχής του λαού μας,
ενός λαού που παραμερίζει το δράμα του και τη δυστυχία
του από τις συνέπειες της συνεχιζόμενης εισβολής και
κατοχής και προσφέρει από το υστέρημά του, λάδι και
κρασί για τις πληγές δυστυχέστερων υπάρξεων.
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Γνωρίζουμε το μέγεθος της συμβολής μας και
συνειδητοποιούμε πως όσο και αν συντρέξουμε «τους
πεινώντες και διψώντες», ένα μικρό νησί εμείς, δεν
λύνουμε το πρόβλημα της πείνας. Είναι αλήθεια, πως η
βοήθεια μας, όσο γενναιόδωρη κι αν είναι, για τα
εκατομμύρια των πεινασμένων είναι ασήμαντη και δεν
τους σώζουμε, είναι όμως για μας σημαντικό γιατί
σώζουμε την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια μας.

Δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς μπροστά στο
πρόβλημα της πείνας.
Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Δημιουργού, αυτού
που είπε
«εφ΄όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των
ελαχίστων εμοί εποιήσατε» (Μτ.25,40).
Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, είναι αδελφός μας και
οφείλουμε να μοιραζόμαστε μαζί του, τις λύπες, τις χαρές,
τις θλίψεις, τα βάσανα, τις ανάγκες του. Πρέπει στη ζωή
μας να εμπνεόμεθα από τη συνείδηση και τη λογική.
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Κι αυτή δε διαφέρει από τη χριστιανική εντολή αλλά ούτε
και από την παράδοσή μας «αγαπάτε αλλήλους» και
αντίστοιχα «κάνε το καλό και ρίξ΄το στο γιαλό»

Λοιπόν, εκείνα που ....... ρίξαμε στο γιαλό τη χρονιά που
πέρασε και πρέπει να αναφερθούν συμποσούνται σε
€190,000 περίπου.
Ως συνέχεια των 17 ιατρικών αποστολών μας,
επισκεφτήκαμε πέρυσι με δικούς μας εθελοντές γιατρούς
και νοσηλευτές για παροχή ιατρικών υπηρεσιών
την Μαδαγασκάρη και Ζιμπάμπουε, όπου περίπου 7,000
άνθρωποι γνώρισαν την αγάπη, τη βοήθεια και την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τους δικούς μας
γιατρούς και νοσηλεύτριες.

Κύριε Πρόεδρε
Στην δύσκολη περίοδο που ζει η Πατρίδα μας ο υπέροχος
λαός μας συνεχίζει
να δείχνει ψυχική δύναμη και πνευματική καλλιέργεια και
προπαντός ανθρωπιά και καλωσύνη
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Ευχαριστούμε τον Εντιμο Υπουργό Υγείας, κ Γιώργο
Παμπορίδη, τις Φαρμακοβιομηχανίες και τις
ιατροφαρμακευτικές εταιρείες για τη μεγάλη τους
προσφορά και στήριξη των αποστολών μας.
Να αναφέρουμε ότι με ειδικές εισφορές κτίστηκαν Ναοί,
σχολεία, ορφανοτροφεία, ιατρεία και κλινικές.

Η όλη προσπάθεια συνεχίζεται και καλωσορίζουμε
οποιονδήποτε από σας με οποιουδήποτε είδους
συνδρομή ή προσφορά. Εμβλημα μας το σύνθημα «Ο
όπου γης άνθρωπος αποτελεί για μας αυτοσκοπό»

Σε σας Μακαριώτατε και σε σας κ Πρόεδρε της Κυπριακής
Δημοκρατίας, προσφέρουμε τα μύρα της καρδιάς μας και
εκφράζουμε χίλια ευχαριστώ για τη συμπόρευσή σας μαζί
μας.

Προς τους υποστηρικτές της αποψινής εκδήλωσης μας
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που είναι ο Δρ Ανδρέας Καραπατάκης, ιδρυτής του AJK
FOUNDATION, η PETROLINA HOLDINGS,
τα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ MCDONALDS και ο
ΜΑΚΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ απευθύνουμε ολόθερμες ευχαριστίες
και εκφράζουμε τη βαθειά ευγνωμοσύνη μας.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε και προς τους Χορηγούς
Επικοινωνίας που είναι το Ραδιοφωνικό Ιδρυμα Κύπρου,
o ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, το Ράδιο ΣΦΑΙΡΑ και το Ράδιο Τ.Ο.Α
(Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης) της Ιερής Μητρόπολης
Κιτίου.

Μεσοκάρδιες ευχαριστίες εκφράζουμε στο Κρητικό
Μουσικό σχήμα «ΜΙΝΩΪΤΕΣ» που προσφέρουν το
καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς και σε όλες τις
εταιρείες που προσέφεραν ποτά και δώρα.

Ευγνώμονες ευχαριστίες απευθύνω επίσης προς όλους
τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο και προς
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όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία της αποψινής
εκδήλωσης.

Τελευταία αλλά όχι λιγότερο, εκφράζω ευχαριστίες και
ευγνωμοσύνη προς όλους εσάς που με την ευγενική σας
παρουσία δίνετε έμπρακτη μαρτυρία της εκτίμησής σας
στο έργο του Συνδέσμου και συμβάλλετε αποφασιστικά
στην πραγμάτωση των στόχων του.

Υπάρχει πολλή δουλειά για όσους νέους εθελοντές
επιθυμούν να πυκνώσουν τις τάξεις του Παγκύπριου
Συνδέσμου για Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας.

Μακαριώτατε, Κύριε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι,

Είμαστε αισιόδοξοι πως τα μηνύματα που στείλαμε με τις
δραστηριότητες του Συνδέσμου μας, θα ευαισθητοποιούν
ολοένα και περισσότερους συμπατριώτες μας και το έργο
μας συνεχώς θα απλώνει και θα διευρύνεται, με τη δική
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σας στήριξη και βοήθεια, ώστε να μπορούμε με
βεβαιότητα να συνεχίσουμε το έργο μας για απάβλυνση
της πείνας και της δυστυχίας στον όπου γης άνθρωπο και
κυρίως τα παιδιά, που τους αξίζει ένα καλύτερο αύριο.

Σας ευχαριστώ.
Χίλτον, 7/6/2016

+ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

