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Στα χρόνια που πέρασαν, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που ίδρυσε ο αείμνηστος π. Στρατής στην Καλλονή, έχει βοηθήσει
τόσο Έλληνες όσο και πρόσφυγες δίχως εξαιρέσεις. Όλοι οι φίλοι της «Αγκαλιάς» που παρακολουθούν τόσο καιρό τον
αγώνα που δίνει εδώ στη Λέσβο γνωρίζουν πως είναι μία μικρή, τοπική ομάδα που τόσα χρόνια προσφέρει ό,τι μπορεί
δίχως κρατική ή ευρωπαϊκή ενίσχυση.

Στα χρόνια που πέρασαν, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που ίδρυσε ο αείμνηστος π. Στρατής στην Καλλονή, έχει βοηθήσει
τόσο Έλληνες όσο και πρόσφυγες δίχως εξαιρέσεις. Όλοι οι φίλοι της «Αγκαλιάς» που παρακολουθούν τόσο καιρό τον
αγώνα που δίνει εδώ στη Λέσβο γνωρίζουν πως είναι μία μικρή, τοπική ομάδα που τόσα χρόνια προσφέρει ό,τι μπορεί
δίχως κρατική ή ευρωπαϊκή ενίσχυση.

Τώρα ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια συγκέντρωσης ενός ποσού έως τις 30 Απριλίου, που θα διατεθεί σε 200 οικογένειες
από την ξεχασμένη βόρεια Λέσβο και σε 200 προσφυγικές οικογένειες.

Το ποσό από το βραβείο «Raul Wallenberg» του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έλαβε τον Ιανουάριο, είναι η πρώτη
συνεισφορά στον «κουμπαρά» της. Γι’ αυτήν την προσπάθεια θα συνεργαστεί με τους τοπικούς προέδρους, οι οποίοι θα
υποδείξουν οικογένειες που έχουν ανάγκη, θα στηριχθεί στην επαφή της με τον κόσμο και θα προσπαθήσει να εντοπίσει
τις οικογένειες που έχουν περισσότερη ανάγκη.

Πριν από μερικά χρόνια, με επιτυχία είχε μοιράσει πάνω από 120 κιβώτια βοήθειας με αυτόν τον τρόπο! 

Στήριξη στο «διπλανό σπίτι» 
Με ιεράρχηση των αναγκών ή και με κλήρωση, όταν αυτό είναι αδύνατον, τα μέλη της «Αγκαλιάς» μέχρι το Πάσχα θέλουν
να ελαφρύνουν κάπως τις έγνοιες από 200 οικογένειες που ζουν στο «διπλανό σπίτι» και που δίνουν το δικό τους -πολλές
φορές σιωπηλό, μα πάντοτε αξιοπρεπή- αγώνα επιβίωσης.

«Στη βορεινή Λέσβο, ειδικά στα χωριά, υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις. Και με αυτά τα λεφτά θέλουμε να βοηθήσουμε
200 προσφυγικές οικογένειες που θα έρθουν στη Λέσβο ή βρίσκονται ήδη εδώ. Ξέρουμε από πρώτο χέρι πώς είναι να είσαι
στο δρόμο με μικρά παιδιά με ελάχιστες οικονομίες, έχουμε ζήσει από πολύ κοντά την αγωνία και τον αγώνα που δίνουν
οι πρόσφυγες γονείς», λένε οι ίδιοι.

Είναι γνωστή η προσπάθεια που κατέβαλε η «Αγκαλιά» τους τελευταίους μήνες, όπου κατάφερε με τη συνδρομή πολιτών
και μόνο να περιθάλψει περισσότερους από 17.000 πρόσφυγες στην Καλλονή.

Εθελοντικά, αφιλοκερδώς, «γιατί το θεωρούμε καθήκον μας, εφόσον λεγόμαστε άνθρωποι, και γιατί ο παπα-Στρατής μάς
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Εθελοντικά, αφιλοκερδώς, «γιατί το θεωρούμε καθήκον μας, εφόσον λεγόμαστε άνθρωποι, και γιατί ο παπα-Στρατής μάς
άφησε με την παραγγελιά να μην το βάλουμε κάτω και να μην κάνουμε ποτέ διακρίσεις στο ποιον βοηθάμε», εξηγούν ο
Γιώργος, η Ελένη και η Κατερίνα.

Ο αριθμός λογαριασμού της «Αγκαλιάς» είναι: ΜΚΟ Αγκαλιά, Alpha Bank, IBAN: GR5401405990599002101026620, BIC-Swift
Code: CRBAGRAA.
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