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Η

γραφειοκρατία του ελληνικού
κράτους στέκεται εμπόδιο στο
φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος Χατζηιωάννου. Ο Στέλιος Χατζηιωάννου, προχώρησε στην αγορά
ενός ακινήτου στην Ελλάδα με σκοπό
την επέκταση του φιλανθρωπικού
προγράμματος του ιδρύματος για διανομή καθημερινού συσσιτίου, όμως
εδώ και έξι μήνες, τα γραφειοκρατικά
εμπόδια των ελληνικών αρμόδιων
υπηρεσιών, δεν αφήνουν τα σχέδια
να προχωρήσουν προς υλοποίηση. Τη
στιγμή μάλιστα που η καθημερινότητα για χιλιάδες άτομα στην Ελλάδα
είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Χατζηιωάννου, επιδιώκει να εφαρμόσει και
στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο με αυτό

Το πρόγραμμα «Φαγητό
από Καρδιάς» προσφέρει
στη Λεμεσό καθημερινά
σνακ για 1.200 ανθρώπους
που έχουν ανάγκη
που λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο
στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό. Το πρόγραμμα «Φαγητό από
Καρδιάς», το οποίο σήμερα προσφέρει καθημερινά σνακ για περίπου
1.200 συνανθρώπους μας που έχουν
ανάγκη. Από τις 12:00 μέχρι τις 14:00,
άνθρωποι όλων των ηλικιών, ακόμη
και ολόκληρες οικογένειες προσέρχονται στα τρία σημεία διανομής στην
πόλη της Λεμεσού για να πάρουν το
σάντουιτς. Μια ανακούφιση για τις
δύσκολες εποχές που βιώνουμε. Αν
και το πρόγραμμα ξεκίνησε αρχικά με
σημείο διανομής μόνο στα γραφεία
του Ιδρύματος στην οδό Αργυρού
Δρουσιώτη, οι ανάγκες που προέκυψαν στην πορεία λόγω της μεγάλης
ανταπόκρισης που είχε, οδήγησε το
ίδρυμα στην απόφαση να προχωρήσει
σε άνοιγμα ακόμα δύο σημείων διανομής στην πόλη της Λεμεσού, στην
οδό Λύσης 9 και στην οδό Φλωρίνης 5
στον Κάψαλο.
Στις σκέψεις του ιδρύματος είναι το
πρόγραμμα να επεκταθεί στο εγγύς
μέλλον και στη Λευκωσία. Παράλληλα,
όμως, ο σερ Στέλιος Χατζηιωάννου,
θέλει να επεκτείνει το φιλανθρωπικό
του έργου και στην Ελλάδα, με ένα
αντίστοιχο πρόγραμμα. Η γραφειοκρατία όμως του ελληνικού δημοσίου, φαίνεται να αποτελεί μέχρι στιγμής εμπόδιο στην υλοποίηση των σχεδίων.
Όπως ανέφερε στον «Φ» ο Συντο-

Η ελληνική γραφειοκρατία
εμποδίζει και δωρεάν συσσίτιο
Μπλοκάρουν τη λειτουργία του φιλανθρωπικού έργου του ιδρύματος Χατζηιωάννου
νιστής του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος
στην Κύπρο, Μάριος Μισιρλής, η ιδέα
για την εφαρμογή ενός προγράμματος διανομής φαγητού, ξεκίνησε πέρσι τον Μάρτιο μετά το Eurogroup και
το κούρεμα. «Ο Στέλιος με έπαιρνε
καθημερινώς τηλέφωνο και με ρωτούσε να μάθει νέα. Τι γίνεται με τις
τράπεζες, πώς περνά ο κόσμος και
γενικότερα για την κατάσταση που
επικρατούσε στην Κύπρο», ανέφερε.
«Κάποια στιγμή, μου είπε ότι ήθελε να
βοηθήσει με κάποιο τρόπο γι’ αυτή
την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Του απάντησα ότι η εύκολη λύση
ήταν να κάνει κάποια χρηματική δωρεά είτε σε κάποιο κοινωνικό παντοπωλείο, είτε σε κάποια Μητρόπολη
για τα συσσίτια που διοργάνωναν,
αλλά μου απάντησε ότι ήθελε να κάνουμε κάτι από μόνοι μας. Από τη
στιγμή που είχαμε το γραφείο στη
Λεμεσό και άρα κάποια υποδομή,
αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό
το πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Πρόβλημα το ότι δεν διαθέτει
ελληνική επιχειρηματική βάση
Κάτι αντίστοιχο επιχειρήθηκε να γίνει και στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε
ο κ. Μισιρλής, ο κ. Χατζηιωάννου αγόρασε ένα ακίνητο για να
μπορέσει να εφαρμόσει κάποιο πρόγραμμα. Όμως λόγω
γραφειοκρατικών διαδικασιών του ελληνικού δημοσίου, αυτό δεν
έγινε κατορθωτό μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της
ελλαδικής εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», το Ίδρυμα Χατζηιωάννου
αγόρασε ένα κτήριο στον Κεραμεικό το περασμένο Φθινόπωρο με
σκοπό να διανέμει συσσίτια.
Όπως διευκρινίζει το δημοσίευμα, ο λόγος που οι αρμόδιες υπηρεσίες
στην Ελλάδα φρενάρουν το πρόγραμμα, είναι ότι ο κ. Χατζηιωάννου
δεν έχει άμεση επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Για τον
σκοπό αυτό, ο επιχειρηματίας βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην
Ελλάδα προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα. Σύμφωνα με
το δημοσίευμα, το οποίο φιλοξενεί και δηλώσεις του ίδιου του
επιχειρηματία, εφόσον ο κ. Χατζηιωάννου προσωπικά δεν διαθέτει
ελληνική επιχειρηματική βάση και δεν τον αποδέχεται το κράτος ως
φορολογικό εκπρόσωπο του εγχειρήματος, θα πρέπει να βρεθεί
κάποια άλλη λύση για να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Στόχος το πρόγραμμα να
επεκταθεί και στη Λευκωσία
Σύμφωνα με τον κ. Μισιρλή, τις πρώτες μέ- σε άλλα σημεία στη Λεμεσό για να διευκορες ο κόσμος ήταν κάπως διστακτικός, μέχρι λυνθεί και άλλος κόσμος που έχει ανάγκη να
να έβλεπε τι ακριβώς ήταν αυτό το πρόγραμ- επωφεληθεί του προγράμματος. «Κάθε μέρα
μα. «Εμείς δεν έχουμε οποιαδήποτε κριτήρια διανέμουμε περίπου 1.200 σάντουιτς. Κάθε
για το ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο πρό- άτομο που είναι γραμμένο στο πρόγραμμα
γραμμα. Όποιος θέλει μποδικαιούται καθημερινώς
Όποιος θέλει, μπορεί
ρεί να έρθει τις συγκεκριένας σάντουιτς», ανέφερε.
να εγγραφεί και να παίρνει
μένες ώρες και να πάρει το
Δήλωσε ακόμα ότι στα
σάντουιτς. Απλώς δίνει το ένα σάντουιτς καθημερινά σχέδια του Ιδρύματος είναι
όνομά του και τα στοιχεία
μελλοντικά κάποια στιγμή
του, με τα οποία του εκδίτο πρόγραμμα να επεκταδεται μία μαγνητική κάρτα για να έχουμε τα θεί και στη Λευκωσία. «Το πότε ακόμα δεν το
στοιχεία του. Στην αρχή ήταν πολύ λίγοι, ο γνωρίζουμε, αλλά ίσως τους επόμενους μήαριθμός των οποίων μέρα με τη μέρα αυξα- νες», σημείωσε. «Το Ίδρυμα προσπαθεί με
νόταν. Οπόταν, σε κάποια στιγμή ο αριθμός τον δικό του τρόπο να βοηθήσει τον κόσμο
των συμμετέχοντων αυξήθηκε πάρα πολύ», που έχει ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες μέδήλωσε.
ρες. Ένα σάντουιτς την ημέρα είναι. Όμως αν
Έτσι, λίγους μήνες αργότερα και συγκε- αναλογιστεί κάποιος ότι έρχονται και ολόκριμένα τον περασμένο Δεκέμβριο, αποφα- κληρες οικογένειες, η σημασία του είναι ποσίστηκε η επέκταση του προγράμματος και λύ μεγάλη», κατέληξε.

