23 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας για τα Οικογενειακά Γεύματα
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (WFP)
στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας
Εγκαινιάστηκε σήμερα στο Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας, έκθεση φωτογραφίας, με
τίτλο «Το οικογενειακό γεύμα-Τι μας ενώνει;» μια έκθεση, η οποία παρουσιάζει τον
τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η παροχή επισιτιστικής βοήθειας από πλευράς του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών (WFP), με τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και η οποία έχει ως αποτέλεσμα της,
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, σε ολόκληρο
τον κόσμο.
Η εκδήλωση στη Λάρνακα, αποτελεί μέρος μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας που
οργανώνεται από κοινού, μεταξύ του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς
το γεγονός ότι η πείνα μπορεί να είναι ένα από τα πιο επιλύσιμα προβλήματα του
κόσμου.
Αξιόλογες προσωπικές ιστορίες που παρουσιάζονται στην έκθεση φωτογραφίας για
το οικογενειακό γεύμα, αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα, μπορεί να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά, όχι μόνο δια μέσου της παραδοσιακής οδού βοήθειας αλλά και
διαμέσου των προγραμμάτων βοήθειας, τα οποία επιχορηγούνται από το ειδικό
ταμείο που δημιουργήθηκε για να συνδράμει στην αντιμετώπισης της επισιτιστικής
ανασφάλειας των ανθρώπων, διατηρώντας παράλληλα την αξιοπρέπειά τους.
Η έκθεση εγκαινιάστηκε από τον Χρήστο Στυλιανίδη, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αρμόδιο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διαχείριση
κρίσεων. Σε ομιλία του, ο κ. Στυλιανίδης, τόνισε τη σοβαρότητα του προβλήματος της
επισιτιστικής ανασφάλειας και σημείωσε ότι «παγκοσμίως, πάνω από 800
εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να υποσιτίζονται». Κάθε μέρα, σημείωσε,
«περισσότερα από 8.000 παιδιά πεθαίνουν από υποσιτισμό. Κάθε 10 δευτερόλεπτα
ένα παιδί χάνει τη ζωή του. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα• αυτή είναι η
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απαράδεκτη πραγματικότητα, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, αγωνίζονται να αλλάξουν».
«Αν και ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα
της πείνας. Μπορούμε να το κατορθώσουμε μέσω της ανάληψης δράσης αλλά και
της οικοδόμησης της αναγκαίας ευαισθητοποίησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από
πρωτοβουλίες όπως η σημερινή. Η εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα.
Αισθάνομαι περήφανος που αποτελώ μέρος αυτής της σημαντικής συλλογικής
προσπάθειας», κατέληξε ο Επίτροπος Στυλιανίδης, απευθυνόμενος στο κοινό που
παρακολουθούσε τα εγκαίνια της έκθεσης, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας.
Από την πλευρά της, η κυρία Abeer Etefa, Ανώτερη Περιφερειακή Υπεύθυνη
Επικοινωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων για τη Μέση Ανατολή, τη
Βόρεια Αφρική, την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, υπογράμμισε τη
σημασία της εξασφάλισης της προσοχής του κοινού στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άνθρωποι και οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
Για κάθε εννέα πολίτες του παγκόσμιου πληθυσμού, ανέφερε, ο ένας, δεν είναι σε
θέση να έχει αρκετή τροφή για μια ενεργή και υγιή ζωή.
«Παρά το γεγονός ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό γεγονός, μερικές φορές,
μπορεί να είναι δύσκολο να υπάρχει προσωπικός συσχετισμός με τέτοιου είδους
τρομακτικούς αριθμούς, αναλογιζόμενοι δηλαδή την ύπαρξη ενός ανθρώπου ο
οποίος υποφέρει από την πείνα και βρίσκεται πίσω από αυτά τα στατιστικά στοιχεία.
Αυτός είναι και ο λόγος που η έκθεση φωτογραφίας για το οικογενειακό γεύμα,
αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, καθώς
αποκαλύπτει ένα πρόσωπο οικογενειών απ’ όλο τον κόσμο, που αγωνίζονται για να
εξασφαλίσουν τροφή για τα παιδιά τους».
«Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί η
πλήρης εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας. Αυτή η πεποίθηση είναι μια σημαντική
κινητήρια δύναμη για τις εργασίες μας, οι οποίες είναι σωτήριες για τους ανθρώπους
που υποφέρουν από την πείνα και που δεν θα ήταν εφικτές να υλοποιηθούν, χωρίς
τη συνεχή στήριξη των βασικών χορηγών μας, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ».
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Από την πλευρά του, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Hermes Airports,
Wes Porter, στο δικό του χαιρετισμό, εξέφρασε την ευαρέσκεια του για το γεγονός ότι
«παρέχεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, η ευκαιρία να φιλοξενήσει αυτή την
έκθεση, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη συλλογική προσπάθεια για
ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόβλημα του υποσιτισμού που παρατηρείται
παγκοσμίως και την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του».
Η έκθεση «Οικογενειακό Γεύμα» που φιλοξενείται στο Αεροδρόμιο Λάρνακας
παρουσιάζει μια σειρά από φωτογραφίες που λήφθηκαν από τον διάσημο
φωτογράφο Chris Terry, ο οποίος ταξίδεψε σε τρεις ηπείρους για να καταγράψει το
έργο του Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και το οποίο υλοποιείται σε πέντε χώρες,
με τη χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση παρουσιάζονται
φωτογραφικά στιγμιότυπα από οικογένειες στον Ισημερινό, το Τσαντ, το Νίγηρα, την
Ιορδανία και τη Μυανμάρ.
Η έκθεση φωτογραφίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων, θα φιλοξενείται στο
Χώρο Ζύγισης Αποσκευών και Ελέγχου Εισιτηρίων (Check-in) και θα είναι ανοικτή
για το κοινό μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015.
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