
 
 

Συλλογική Πορεία Αγάπης  
απαντά ο Λάμπρος Κουλελής 
 
Ένα μήνυμα σας για την ημέρα της φτώχειας… 
Νομίζουμε ότι εκτός από την ημέρα για τη φτώχεια χρειάζονται και κάποιες ημέρες αφιερωμένες στον πλούτο, στην 
αφθονία!  
Αφθονία συναισθημάτων αγάπης, χαράς, προσφοράς, αλληλεγγύης, εποικοδομητικών σκέψεων, αναζήτησης 
λύσεων, δημιουργικών δράσεων, έμπρακτης αγάπης…  
Και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε από την δική μας πλευρά για την ημέρα της φτώχειας 
 
Αν, όποτε χρειαζόμαστε βοήθεια την ζητάμε κι αν όποτε χρειάζονται τη βοήθειά μας την προφέρουμε, μέσα από 
αυτό το μοίρασμα τα βάρη λιγοστεύουν και οι χαρές πολλαπλασιάζονται.  
Αυτός μπορεί να είναι ένας δρόμος αφθονίας μέσα από τον οποίο η φτώχεια κάποια στιγμή γίνεται μακρινή 
ανάμνηση ενός παρελθόντος που πέρασε, αφού μας έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε κάποια πράγματα, μας έφερε 
πιο κοντά, μάς έδειξε τι μπορούμε και τι αξίζουμε, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε…    
 
Υπάρχει ελπίδα!».  
  
Πόσες οικογένειες εξυπηρετείτε και με ποιους τρόπους;  
«Το Πρόγραμμα Μπακάλικο παρέχει κάθε 45 ημέρες τρόφιμα σε 250 περίπου οικογένειες  με 880 μέλη από τα 
οποία τα 290 περίπου παιδιά στην περιοχή του νομού Αττικής και στην Εύβοια. 
Παρέχει, επίσης, τακτικά τρόφιμα σε 40-50 περίπου άτομα στην Θεσσαλονίκη και στην Σόφια.    
Το Πρόγραμμα Ορφέας υποστηρίζει τη λειτουργία δημοτικού συσσιτίου για άπορους ηλικιωμένους στην πόλη 
Ουγκαρτσίν της Βουλγαρίας, στο οποίο σιτίζονται καθημερινά 205 άτομα σε συνεργασία με την Πορεία Αγάπης της 
Βουλγαρίας. 
Το Πρόγραμμα Φλόγα Καρδιάς υποστηρίζει δυο δημοτικά οδοντιατρεία για την παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης 
σε άπορους και παιδιά, στις πόλεις Ουγκαρτσίν και Ντομπρίνιστε της Βουλγαρίας σε συνεργασία με την Πορεία 
Αγάπης της Βουλγαρίας, αλλά και την παροχή ιατρικής βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη στην Ελλάδα. 
Επίσης, το Πρόγραμμα Μανδύας στέλνει είδη ρουχισμού σε διάφορους προορισμούς, στην Ελλάδα.   
(Για τις δραστηριότητες της Συλλογικής Πορείας Αγάπης υπάρχει ενημέρωση από το σάιτ μας 
www.poreiaagapis.gr)». 
  
Πόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός των εξυπηρετουμένων από το 2010;  
«Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2010 το «Μπακάλικο» πρόσφερε τρόφιμα σε 25 οικογένειες 
με 80 μέλη. Έχουμε δηλαδή σήμερα έναν δεκαπλάσιο αριθμό, εξυπηρετούμενων». 
 
Ποιοι είναι οι πόροι σας;  
«Τα έσοδα της Πορείας Αγάπης προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα μπαζάρ που διοργανώνουμε τα Χριστούγεννα 
και το Πάσχα και από κάποιες προσφορές φίλων μας σε τρόφιμα και χρήμα, ενώ πολλοί εθελοντές προσφέρουν 
προσωπική εργασία. Αντίστοιχα τα όποια λειτουργικά έξοδα είναι ελαχιστοποιημένα, αφού όλες οι εργασίες στα 
πλαίσια της δράσης μας είναι εθελοντική προσφορά χωρίς καμία αμοιβή».  
  
Πως ονειρεύεστε ένα καλύτερο αύριο;  
«Μια «συλλογική πορεία αγάπης», μια «νέα συνειδητοποίηση και πραγμάτωση της ενότητας των ανθρώπων» μέσα 
από το άνοιγμα καρδιάς κάθε ανθρώπου… 
Ένα αύριο φωτεινό, γεμάτο ανιδιοτελή προσφορά, μοίρασμα αγαθών και ικανοτήτων, συνειδητή δημιουργική 
δράση,  συνεργασία, χαρά και ευτυχία για κάθε άνθρωπο, ενότητα! 
 
Και κάτι «πρακτικό»: Τα πιο φωτεινά μας όνειρα να τα ζούμε και να τα εκφράζουμε κάθε μέρα με μικρές 
αντιπροσωπευτικές πράξεις – δείγμα γραφής στο σήμερα και σπόρο ταυτόχρονα - για το καλύτερο αύριο».  
 

http://www.poreiaagapis.gr/

