Η Άννα Βίσση πρέσβειρα του Ιδρύματος ΜΑΖΙ
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ΜΑΖΙ,
σεβαστέ μας κ Ανδρέα Ζορπά, αγαπημένη μας κ Βίσση, εκπρόσωποι
των Μέσων Ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και
σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην αποψινή
εκδήλωσή μας.
Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα!
Η κ Βίσση αναλαμβάνει ως πρέσβειρα του Ιδρύματος ΜΑΖΙ.
Μια καταξιωμένη κυρία της Τέχνης αποφασίζει σήμερα να αφιερώσει
ένα μεγάλο μέρος του εαυτού της και της ενέργειας της στα παιδιά
και τους νέους που υποφέρουν από ανορεξία και άλλες διατροφικές
διαταραχές.
Το αυθεντικό ενδιαφέρον της κ Βίσση για τα παιδιά και το σύγχρονο
αυτό πρόβλημα της κοινωνίας μας, η ευαισθησία της ως ανθρώπου,
αλλά και η απήχηση που έχει ανάμεσα στους νέους, είναι οι βασικοί
λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτή η συνεργασία.
Το Ίδρυμα ΜΑΖΙ ιδρύθηκε το Μάιο του 2010 στα πλαίσια της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας Ζορπάς και είναι ένας
ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός ο οποίος διοικείται από
11μελές ΔΣ προσωπικοτήτων.
Είναι αφιερωμένο στον κ Ανδρέα και την κ Μαρία Ζορπά, γονείς της
σημερινής ηγεσίας της εταιρείας και γι' αυτό εξάλλου φέρει και το
όνομα τους (Μαρίας και Ανδρέα Ζορπά Ίδρυμα - ΜΑΖΙ).
Από την αρχή της λειτουργίας του, το Ίδρυμα, έθεσε τρεις βασικούς
πυλώνες δράσης:
1) Επιμόρφωση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
2) Ανάληψη ερευνητικού και επιστημονικού έργου
3) Δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου κέντρου αποθεραπείας
στην Κύπρο.

Ένα παιδί όταν έχει ανορεξία φιλοξενείται στο Μακάρειο Νοσοκομείο
δίπλα από ένα παιδί με αμυγδαλές ή στέλλεται στο εξωτερικό. Ένα
18χρονο κορίτσι οδηγείται στην ψυχιατρική πτέρυγα...
Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με οικογένειες σε απόγνωση.
Βλέπουν τα παιδιά τους να σβήνουν και δεν μπορούν να κάμουν
τίποτε. Υπάρχει πολύς πόνος.
Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Με την κ
Βίσση μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος και τις ίδιες αξίες. Και θέλουμε να
στείλουμε ένα μήνυμα στους γονείς των παιδιών που σήμερα
υποφέρουν.
Το μαργαριτάρι γίνεται από το δάκρυ ενός πληγωμένου στρειδιού.
Με την αγάπη σας, με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη δική μας
συμπαράσταση, τα λαβωμένα παιδιά μας θα ανοίξουν τα φτερά τους
και θα γίνουν τα αυριανά μαργαριτάρια της κοινωνίας μας. Για να
τα καμαρώνουμε.
Όραμά μας είναι πριν το τέλος του 2012 να λειτουργήσει το πρώτο
εξειδικευμένο κέντρο αποθεραπείας διατροφικών διαταραχών στην
Κύπρο, στελεχωμένο με πολυθεματική ομάδα ειδικών.
Θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα τεράστιο άλμα προς την επίτευξη
του Οράματος μας, αφού η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει στην
περαιτέρω γνωστοποίηση του Ιδρύματος και την πιο ουσιαστική
βοήθεια των προσώπων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές.
Θέλω να ευχαριστήσω την κ Βίσση για την πραγματικά μεγάλη τιμή
που μας κάνει να συνδέσει το όνομά της με αυτό τον ιερό σκοπό.
Ευχαριστίες εκφράζω προς τα ΜΜΕ που πάντα ανταποκρίνονται με
προθυμία σε κάθε κάλεσμα του Ιδρύματος και προβάλλουν τις
δραστηριότητες μας.
Τέλος, θέλω να χαιρετίσω ιδιαίτερα την παρουσία των εκλεκτών
προσκεκλημένων μας οι οποίοι με τη γενναιόδωρη προσφορά τους
συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια μας. Φίλοι μου
αγαπημένοι, σας ευχαριστώ θερμά! Δεν φαντάζεστε πόσο μακριά
μπορούμε να φτάσουμε ΜΑΖΙ.

Η κ Βίσση με τη σημερινή ανάληψη του ρόλου της πρέσβειρας του
Ιδρύματος ΜΑΖΙ, μας θυμίζει ότι όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια
σου, όταν όμως δίνεις γεμίζει η καρδιά σου. Άννα Βίσση, Άννα μας,
μας γέμισες την καρδιά με τα πιο ευγενικά αισθήματα του κόσμου. Σ'
ευχαριστούμε!
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