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Γράμμα προς 
ένα δημοσιογράφο 
των New York Times 

από τον π. Martin Lasarte

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ
Το παρόν τεύχος των Πατρινών Οριζόντων ξεκινά με δυσάρεστη χροιά, λόγω 

των πρόσφατων φονικών πυρκαγιών - και όχι μόνο… Την απογοήτευση, όμως, 

διαδέχεται στη συνέχεια η αντιμετώπιση των καταστάσεων, η αλληλοβοήθεια 

αλλά και η ελπίδα που χαρίζουν απλόχερα στον κόσμο μας οι νέοι άνθρωποι. 

Όλα τα άρθρα αυτού του τεύχους έχουν σχέση με τα παραπάνω.
π. Γιώργος

Ε Ο συγγραφέας του άρθρου
 κατά την ιεραποστολική του δράση. 

ίμαι ένας απλός κα-
θολικός ιερέας. Εί-

μαι χαρούμενος και περή-
φανος για την κλήση μου. 
Εδώ και είκοσι χρόνια 
υπηρετώ ως ιεραπόστολος 
στην Αγκόλα τής Αφρικής.
Μου προξενεί μεγάλο 
πόνο το γεγονός ότι κά-
ποιοι άνθρωποι, που θα 
έπρεπε να είναι φάροι 
της αγάπης του Θεού, εί-
ναι ένα ξίφος στη ζωή των 
αθώων. Τίποτα δεν μπορεί 
να δικαιολογήσει τέτοιες 
πράξεις. Όποια μέτρα λοι-
πόν και να παρθούν για 
την προστασία της αξιο-
πρέπειας των παιδιών, θα 
είναι πάντοτε σε απόλυτη 
προτεραιότητα.

Βλέπω σε πολλά μέσα ενη-
μέρωσης, ιδιαίτερα στην 
εφημερίδα σας, να λαμ-
βάνει έκταση το θέμα της 

παιδοφιλίας με έναν τρόπο 
νοσηρό: ερευνώντας με λε-
πτομέρειες τη ζωή κάποιου 
παιδόφιλου ιερέα, παρου-

(του τάγματος των σαλεσιανών μοναχών)
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σιάζετε συνάμα ένα περι-
στατικό από μία πόλη των 
ΗΠΑ τη δεκαετία του ΄70, 
ένα άλλο από την Αυστρα-
λία τη δεκαετία του ́ 80 και 
κάποιες πιο πρόσφατες πε-
ριπτώσεις... σίγουρα όλες 
καταδικαστέες! Όλα αυτά 
παρουσιάζονται σαν μέσες 
και λογικές δημοσιογραφι-
κές καλύψεις, μερικές φο-
ρές πιο ακραίες, γεμάτες 
προκαταλήψεις και μίσος.
Είναι περίεργο το πόση 
αδιαφορία υπάρχει και το 
πόσο λίγο γίνονται είδη-
ση οι χιλιάδες ιερείς που 
προσφέρουν τη ζωή τους 
συστηματικά για εκατομ-
μύρια παιδιά, εφήβους και 
για τους πιο αδύναμους που 
υπάρχουν στα τέσσερα ση-
μεία του ορίζοντα! Τα μέσα 
ενημέρωσης δεν νοιάζο-
νται για το ότι εγώ έπρε-
πε να μεταφέρω ανάμεσα 
σε δρόμους με νάρκες το 
2002 πολλά υποσιτισμένα 
παιδιά από την Cangumbe 
στη Lwena (Αγκόλα), επει-
δή ούτε η κυβέρνηση ούτε 
οι Μ.Κ.Ο. μπορούσαν να 
δώσουν λύση. Δεν μας δό-
θηκε άδεια, θάψαμε ωστό-
σο δεκάδες μικρά παιδιά 
που πέθαναν ανάμεσα 
στους εκτοπισμένους του 
πολέμου και σε αυτούς 
που δεν μπόρεσαν να επι-
στρέψουν. Κανείς δεν λέει 
για το ότι σώσαμε τις ζωές 
χιλιάδων ανθρώπων στο 
Moxico (Αγκόλα), έχοντας 
εγκαταστήσει εκεί τον μο-
ναδικό σταθμό πρώτων 

βοηθειών σε μία έκταση 
90 χιλιάδων τετραγωνι-
κών χιλιομέτρων, διανέμο-
ντας παράλληλα τρόφιμα 
αλλά και σπόρους για τους 
αγρότες. Για το ότι δώσαμε 
την ευκαιρία για εκπαίδευ-
ση, παρέχοντας σχολεία σε 
περισσότερα από 110.000 
παιδιά σε αυτά τα 10 χρό-
νια...
Δεν σας ενδιαφέρει να δη-
μοσιεύσετε το ότι μαζί με 
άλλους ιερείς έπρεπε να 
ανακουφίσουμε την αν-

θρωπιστική κρίση για πε-
ρίπου 15.000 ανθρώπους 
σε στρατώνα των ανταρ-
τών, μετά την παράδοση 
των τελευταίων, επειδή δεν 
τους στάλθηκε ποτέ φαγη-
τό από την κυβέρνηση και 
τον Ο.Η.Ε.
Δεν αποτελεί είδηση το ότι 
ένας ιερέας 75 ετών, ο π. 
Robert, διασχίζει τα βρά-
δια την πόλη της Luanda 

για να φροντίσει τα παιδιά 
του δρόμου και να τα πάει 
σε έναν ξενώνα διαμονής, 
όπου κάνουν αποτοξίνω-
ση από τη βενζίνη (διότι τα 
υποχρεώνουν να βγάζουν 
φωτιές από το στόμα στους 
δρόμους για λίγο χαρτζιλί-
κι), ούτε είναι είδηση το ότι 
διδάσκει γράμματα σε χι-
λιάδες αναλφάβητους φυ-
λακισμένους. Άλλοι ιερείς, 
όπως ο π. Stefano, έχουν 
ξενώνες για τη φιλοξενία 
παιδιών που έχουν ξυλο-

κοπηθεί και κακοποιηθεί 
και αναζητούν καταφύγιο. 
Ούτε αποτελεί είδηση το 
ότι ο μοναχός Maiato, παρά 
τα 80 του χρόνια, πηγαίνει 
από σπίτι σε σπίτι ανακου-
φίζοντας τους αρρώστους 
και τους απελπισμένους.
Δεν είναι είδηση το ότι πε-
ρισσότεροι από 60.000, 
από τους συνολικά 
400.000 ιερείς και μονα-
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Από τα σχολεία των ιεραποστολών
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χούς, έχουν εγκατα-
λείψει την πατρίδα και 
την οικογένειά τους 
για να εξυπηρετήσουν 
τους αδελφούς τους 
σε λεπροκομεία, νο-
σοκομεία, στρατόπε-
δα προσφύγων, ορφα-
νοτροφεία για παιδιά 
που κατηγορήθηκαν 
ως μάγοι ή ορφανά 
από γονείς που πέθα-
ναν από Aids, σε σχο-
λεία των πιο φτωχών, 
σε κέντρα επαγγελμα-
τικής κατάρτισης, σε 
κέντρα για την φρο-
ντίδα ατόμων με ανία-
τες ή και μεταδοτικές 
ασθένειες, ή γενικά 
σε ενορίες και ιεραπο-
στολές, δίνοντας κίνητρα 
στους ανθρώπους να ζουν 
και να αγαπούν.
Δεν είναι είδηση το ότι 
ο φίλος μου ο π. Marco 
Fonseca, για να σώσει κά-
ποιους νέους κατά τη δι-
άρκεια του πολέμου στην 
Αγκόλα, τους μετέφερε 
από την Kalulo στη Dondo 

και, πριν προλάβει να επι-
στρέψει στην ιεραποστολή 
του, τον σκότωσαν με πο-
λυβόλο. Το ότι o αδερφός 
Francisco, μαζί με πέντε 
λαϊκές κατηχήτριες, πήγαι-
ναν να βοηθήσουν στις πιο 
απομακρυσμένες αγροτι-
κές περιοχές και πέθαναν 
στον δρόμο σε δυστύχη-
μα. Ούτε το ότι δεκάδες 

ιεραπόστολοι 
στην Αγκό-
λα έχασαν τη 
ζωή τους από 
την ελονοσία, 
καθώς προ-
σπαθούσαν να 
ανακουφίσουν 
τους ντόπιους, 
ενώ άλλοι ανα-
τ ι ν ά χ τ η κ α ν 
στον αέρα από 
τις νάρκες, 
όταν επισκέ-
πτονταν τους 
α ν θ ρ ώ π ο υ ς 
τους. Στο νε-
κροταφείο του 
Kalulo βρίσκο-
νται οι τάφοι 
των πρώτων 

ιερέων που έφθασαν στην 
περιοχή. Κανένας δεν έζη-
σε πάνω από 40 χρόνια…
Δεν είναι είδηση η καθη-
μερινή ζωή ενός «μέσου» 
ιερέα, με τις δυσκολίες και 
τις χαρές της, καθώς ανα-
λώνεται αθόρυβα για να 
ευχαριστήσει την κοινότη-
τα που υπηρετεί. Η αλή-
θεια είναι ότι δεν θέλουμε 
να είμαστε είδηση, αλλά να 
φέρουμε την καλή είδηση, 
που ξεκίνησε αθόρυβα τη 
νύχτα των Χριστουγέννων.

ΚΑΝΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΘΟΡΥΒΟ 
ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ 
ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ

ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΔΑΣΟΣ 
ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
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Δευτέρα 23 Ιου-
λίου 2018 ήταν η 
μέρα που ξέσπασαν 

οι καταστροφικές πυρ-
καγιές στην Κινέτα, την 
Πεντέλη και τη Ραφήνα. 
Οι περισσότεροι από εμάς 
παρακολουθήσαμε σχεδόν 
άφωνοι την καταστροφική 
εξέλιξη αυτών των πυρκα-
γιών με τα ολέθρια αποτε-
λέσματά τους, και μας ήταν 

σχεδόν αδύνατον να κατα-
νοήσουμε τι ακριβώς συνέ-
βαινε.
Από την πρώτη κιόλας 
στιγμή των καταστροφι-
κών πυρκαγιών, η Κάριτας 
Ελλάς έλαβε μηνύματα 
υποστήριξης και συμπα-
ράστασης από τις αδελ-
φές Κάριτας. Το Βέλγιο, 
η Κύπρος, η Πορτογαλία, η 
Catholic Relief Services (η 

Κάριτας των Η.Π.Α.), η Ελ-
βετία, η Ιταλία και η Γερ-
μανία είναι μερικές από τις 
πρώτες που επικοινώνησαν 
μαζί μας. Ακολούθησαν μη-
νύματα από την Καμπότζη, 
την Κροατία, τη Βοσνία–
Ερζεγοβίνη, την Τουρκία, 
την Κάριτας Ευρώπης, την 
Διεθνή Κάριτας και άλλες 
ακόμη.
Από την επόμενη της κατα-

Η ΚΑΡΙΤΑΣ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η

(Φωτογραφία εξωφύλλου: από τη σιωπηλή συγκέντρωση στο Σύνταγμα 
στη μνήμη των θυμάτων των φονικών πυρκαγιών της 23ης Ιουλίου)
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στροφής, κλιμάκιο της Κά-
ριτας, αφού επισκέφθηκε 
τον τόπο της καταστροφής 
στη Ραφήνα και τον Μαρα-
θώνα, ήρθε σε επαφή με τις 
τοπικές Αρχές αλλά και με 
τον εκπρόσωπο του Ιδρύ-
ματος για το Παιδί των 
αδελφών τής Παμμακα-
ρίστου στη Νέα Μάκρη, 
για να πληροφορηθεί τις 
ανάγκες και να διερευνή-

σει πώς μπορεί να ανταπο-
κριθεί καλύτερα σε αυτές, 
πάντα με στόχο την ανα-
κούφιση των πυροπαθών.
Επίσης, όσον αφορά την 
επικοινωνία μας με τους 
δημόσιους φορείς, κινητο-
ποιηθήκαμε άμεσα, δηλώ-
νοντας τη διαθεσιμότητά 
μας με εθελοντές αλλά 
και με υλικοτεχνική προ-
σφορά, σεβόμενοι εν τού-
τοις τους απαραίτητους 

χρόνους για την ολοκλήρω-
ση του έργου των διασω-
στών, χωρίς να παρεμβαί-
νουμε στο έργο τους. Κάτι 
που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα 
από τα συντονιστικά όργα-
να των δήμων.
Μετά από επισκέψεις 
μας στα μέρη που κάηκαν 
από τη φωτιά, στα μέρη 
όπου συγκεντρώνεται η 
ανθρωπιστική βοήθεια, 

στα δημαρχεία των όμο-
ρων δήμων, Ραφήνας και 
Μαραθώνα, και μετά από 
πολλές συζητήσεις με τους 
διάφορους εμπλεκόμενους 
φορείς, η Κάριτας Ελλάς 
διαμόρφωσε μια ολοκλη-
ρωμένη εκτίμηση σχετικά 
με τις υπάρχουσες ανά-
γκες, βάσει των οποίων κα-
τάρτησε το άμεσο αλλά και 
το μεσοπρόθεσμο πλάνο 
δράσης για την ανακού-

φιση των πληγέντων.
Τις επόμενες μέρες από 
την καταστροφή, ομάδα 
κοινωνικών λειτουργών 
της Κάριτας Ελλάς και 
Κάριτας Αθήνας αποσπά-
στηκαν προσωρινά από το 
πρόγραμμά τους, ώστε να 
μεταβαίνουν καθημερινά 
στην περιοχή και να κά-
νουν καταγραφή αναγκών, 
πηγαίνοντας πόρτα πόρ-

τα στις πυ-
ρόπληκτες 
π ε ρ ι ο χ έ ς , 
αλλά και μι-
λώντας με 
τους εκπρο-
σώπους των 
α ρ μ ο δ ί ω ν 
φορέων.
Οι αποσπα-
σμένοι συ-
ν ά δ ε λ φ ο ι 
της Κάρι-
τας Ελλάς 
και Κάρι-
τας Αθήνας 
στελέχωσαν 
και λειτουρ-
γούν από τα 
τέλη Ιουλί-
ου κοινω-

νική υπηρεσία και φύλα-
ξη μαζί με την δημιουργική 
απασχόληση παιδιών στο 
Ίδρυμα για το Παιδί «Παμ-
μακάριστος» στη Νέα Μά-
κρη, σε συνεργασία με την 
κοινωνική υπηρεσία των 
δύο εμπλεκόμενων δήμων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στις παραπάνω δράσεις 
εργαζόμενοι κοινωνικοί 
λειτουργοί και ψυχο-
λόγοι της Κάριτας Ελλάς 

Από τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών των πυρόπληκτων 
οικογενειών  στο Ιδρυμα «Παμμακάριστος» στη Νέα Μάκρη
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και Κάριτας Αθήνας κινη-
τοποιήθηκαν άμεσα και 
προσέφεραν εθελοντικά 
την εργασία τους και κατά 
την περίοδο του Σαββατο-
κύριακου, αποδεικνύοντας 
στην πράξη το πνεύμα της 
Κάριτας και τη φροντίδα 
τους για τον συνάνθρωπο.
Η Κάριτας Ελλάς, επιπλέ-
ον, δραστηριοποιήθηκε 
από τις πρώτες ημέρες με 
την παροχή εθελοντικής 
βοήθειας στις πληγεί-

σες περιοχές. Αυτό έγινε 
μέσα από την κινητοποί-
ηση εθελοντικών ομάδων 
του ευρύτερου δικτύου από 
την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, μέσα από μια σειρά από 
υποστηρικτικές δράσεις 
επιτόπου και προσφορά 
υπηρεσιών προς τους συ-
νανθρώπους μας σε συνερ-
γασία με διάφορους φορείς 
τις περιοχής.
Για τον λόγο αυτό, στο κτί-

ριο του ιδρύματος παρα-
χωρήθηκε ένας φιλόξενος 
χώρος για τη στελέχωση 
της κοινωνικής υπηρεσίας. 
Η κοινωνική υπηρεσία 
στελεχώθηκε και εξοπλί-
στηκε με τα απαραίτητα, 
ενώ διατέθηκε ειδικός χώ-
ρος από το ίδρυμα για την 
κάλυψη ιδιωτικών συνα-
ντήσεων. Επιπλέον, για 
τις δραστηριότητες της 
φύλαξης και δημιουργι-
κής απασχόλησης των παι-

διών, το ίδρυμα παραχώ-
ρησε στην Κάριτας Ελλάς 
έναν πλήρως εξοπλισμένο 
παιδικό σταθμό, ο οποίος 
λειτουργεί σε καθημερινή 
βάση από το πρωί μέχρι το 
απόγευμα, προσφέροντας 
υπηρεσίες φύλαξης, δημι-
ουργικής απασχόλησης και 
σίτισης για τα παιδιά των 
πυρόπληκτων οικογενειών. 
Τέλος, πέρα από την συνε-
χή και αδιάληπτη παρου-

σία μας στη βάση μας, στο 
Ίδρυμα της Παμμακα-
ρίστου, η Κάριτας Ελλάς, 
με τη σταθερή υποστήριξη 
της Κάριτας Αθήνας, έχει 
διαρκή δράση και παρου-
σία επιτόπου, τόσο με τη 
συμμετοχή της σε όλες τις 
κεντρικές συζητήσεις για 
τον συντονισμό των φο-
ρέων όσο και με την πα-
ρουσία της στα κεντρικά 
σημεία οργάνωσης της 
προσφερόμενης ανθρωπι-

στικής βοήθειας, στους Δή-
μους Ραφήνας-Πικερμίου 
και Μαραθώνα.
Κάτι εξίσου σημαντικό, που 
δεν θα πρέπει να παραλεί-
ψουμε, είναι και οι ενέρ-
γειες της Καθολικής 
Εκκλησίας: ο έρανος των 
κατά τόπους εκκλησιαστι-
κών ενοριών, για την ανα-
κούφιση των πληγέντων, 
καθώς και η δημοσιοποί-
ηση αριθμού τραπεζικού 

Από την παραλαβή και τακτοποίηση του υγειονομικού υλικού 
προς τους πυρόπληκτους της Αττικής, προσφορά του Γερμανικού 

Εθελοντικού Συλλόγου Παροχής Βοήθειας “Malteser’’
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λογαριασμού στην ιστοσε-
λίδα και τον λογαριασμό 
facebook του δικτύου της 
Κάριτας, για την συνει-
σφορά σε δωρεές όσων το 
επιθυμούν.
Η Κάριτας Ελλάς, όντας 
σε στενή επαφή και συ-
νεργασία με τις αδελφές 
Κάριτας, έχει καταφέρει 
να συγκεντρώσει ήδη τους 
απαιτούμενους πόρους για 
την ανάπτυξη ενός προ-
γράμματος εξάμηνης 
διάρκειας στην περιοχή, 
για την κάλυψη μιας σει-
ράς υπηρεσιών για το επό-
μενο διάστημα.
Στη βάση της άμεσης από-
κρισης για την στήριξη των 
πληγέντων συνανθρώπων 
μας, ο μεσοπρόθεσμος 
προγραμματισμός της Κά-
ριτας Ελλάς, για συνεχή 
παραμονή επιτόπου και 
αρωγή, περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη ενός προγράμ-
ματος με ορίζοντα δράσης 
εξάμηνου και ονομασία 
«Στήριξη Πυρόπληκτων 
Αττικής». Σε συνεργασία 
με το Ιδρυμα για το Παιδί 
«Παμμακάριστος», ξεκίνη-
σε και θα συνεχίσει να προ-
σφέρει στους πληγέντες 
από τις φωτιές, στον χώρο 
του ιδρύματος, τις ακόλου-
θες υπηρεσίες:
* Καταγραφή αναγκών και 
ενημέρωση του κοινού σε 
ειδικά σημεία για τις παρε-
χόμενες υπηρεσίες.
* Κοινωνικές υπηρεσίες 
και υποστήριξη (γραφειο-
κρατικά, νομικά και άλλα 

ζητήματα).
* Συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες και καθοδήγηση.
* Παραπομπές και σύνδε-
ση με άλλες δομές, όπου 
αυτό είναι απαραίτητο.
* Φύλαξη, απασχόληση και 
δημιουργικές δραστηριό-
τητες για τα παιδιά.
* Καθημερινά ζεστά γεύ-
ματα και κολατσιό (150 με-
ρίδες ημερησίως).
* Δραστηριότητες στους 
κήπους και τις εγκαταστά-
σεις του ιδρύματος, ώστε 
οι άνθρωποι να μπορέσουν 
να έχουν έναν χώρο να 
ανακουφιστούν κοντά στα 
σπίτια τους, αλλά ανεπηρέ-
αστο από την καταστροφή.
Το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα λειτουργεί σε 
καθημερινή βάση, συ-

μπεριλαμβανομένων των 
Σαββατοκύριακων, ενώ θα 
υποστηρίζεται επίσης από 
εθελοντές που προέρχο-
νται τόσο από το Ιδρυμα 
της Παμμακαρίστου όσο 
και από το ευρύτερο δίκτυο 
της Κάριτας Ελλάς.
Η Κάριτας, που σημαίνει 
αγάπη, με στόχο την κατά 
το δυνατόν ανακούφιση 
των πληγέντων, θα πα-
ραμείνει κοντά σε όσους 
έχουν ανάγκη βοήθειας και 
στήριξης σε αυτές τις δύ-
σκολες συνθήκες, που τόσο 
ξαφνικά αναγκάστηκαν να 
βιώσουν. Αποδεικνύοντας 
έτσι, για μία ακόμα φορά, 
πως είναι δίπλα σε κάθε άν-
θρωπο, χωρίς διακρίσεις.

Ελισσάβετ  
Ιουστινιανού

Από την προετοιμασία
των καθημερινών γευμάτων
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Κατασκήνωση
Πάτρας - Αθήνας

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος η κατασκή-
νωση για νέους πραγματο-
ποιήθηκε στο όμορφο νησί 
της Ζακύνθου. Ήταν μια 
φανταστική εβδομάδα! 
Κάθε μέρα πηγαίναμε για 
μπάνιο σε διαφορετική πα-
ραλία, στον ελεύθερο μας 
χρόνο βλέπαμε ταινίες, 
ασχολούμασταν με διάφο-

ρα αθλήματα - όπως μπά-
σκετ, βόλλεϋ, πινγκ πονγκ -, 
χορεύαμε ζούμπα και κά-
ναμε εξορμήσεις. Μαζί μας 
ήταν και ο πατέρας Γε-
ώργιος, ο οποίος μάς έκα-
νε δύο πολύ ενδιαφέρου-
σες εμψυχώσεις. Παρόλο 
που ήμασταν 14 νέοι, το 
πρόγραμμα κύλησε πολύ 

ο μ α λ ά 
και τα 
π α ι δ ι ά 
έδειχναν 
να το 
ε υ χ α ρ ι -
σ τ ι ο ύ -
νται! Δεν 
σας κρύ-
βω, βέ-
βαια, ότι 
την ώρα 

του αποχωρισμού τα παι-
διά είχαν ξετρελαθεί τόσο 
πολύ που του χρόνου μάς 
ζήτησαν να διαρκέσει η 

κατασκήνωση περισσότε-
ρες μέρες. Τέλος, θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω την κ. 
Μαρία Τσαμπασιάν και 
την κ. Μάγκυ Δεμαρτί-
νου, για το πεντανόστιμο 
φαγητό που μας έφτιαχναν 
κάθε μέρα, τον κ. Βιντσέ-
ντζο Βαλεντίνο, που ήταν 
πάντα ευδιάθετος και μας 
βοηθούσε σε ό,τι χρειαζό-
ταν, αλλά και τον πατέρα 
Γεώργιο που διοργάνωσε 
την φετινή κατασκήνωση.

Ντανιέλα Φιορεβάντη

ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Μαιζώνος 81, 262 21 Πάτρα - Greece

(+30) 2610 275 215 - catheclpatra@gmail.com 
www.catheclpatra.gr
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Όλα ξεκίνησαν τα ξημε-
ρώματα της Τετάρτης, 8 
Αυγούστου, όταν έφηβοι, 
νέοι, φοιτητές και εμψυ-
χωτές από την ΕΚΝΕ Σύ-
ρου συγκεντρωθήκαμε στο 
λιμάνι της Ερμούπολης 
με προορισμό το στολίδι 
του Ιονίου: τη Ζάκυνθο. 
Σκοπός μας; Συνταξιδιώ-
τες όλοι μαζί να καταφέ-
ρουμε να μαζέψουμε όσες 
πιο πολλές εμπειρίες μπο-
ρούμε. Σε λιγότερο από 
μισή μέρα, λοιπόν, το νησί 
αχνοφαινόταν από την 
Πελοπόννησο και, καθώς 
πλησιάζαμε, ξέραμε ότι θα 
ζήσουμε κάτι το μοναδικό.
Με το που κατεβήκαμε 
από το πλοίο, τα πρώτα 
μας σχόλια αφορούσαν τα 
καταπράσινα τοπία και 
τους μαγευτικούς λόφους. 
Φθάνοντας στο κατάλυ-

μα μας, στον λόφο της 
Μπόχαλης, καταλάβαμε 
ότι είχαμε έρθει σε έναν 
παράδεισο και, αφού τα-
κτοποιηθήκαμε και ξε-
κουραστήκαμε, χωρίς να 
χάνουμε χρόνο, τρέξαμε 
κατευθείαν στην πόλη να 
θαυμάσουμε τις πλατεί-
ες-σύμβολο τού νησιού. 
Πριν το τέλος της ημέρας, 
και κάθε ημέρας, είχαμε 
χρόνο να προσευχηθούμε 
και να κάνει ο καθένας μας 
τον δικό του απολογισμό.
Δεύτερη μέρα ξημέρω-
νε, και ξέραμε ότι εκείνη 
η ημέρα θα ήταν ξεχωρι-
στή για τα παιδιά, μιας και 
θα είχαμε την ευκαιρία να 
επισκεφτούμε την διάση-
μη παραλία «Ναυάγιο». 
Μετά από την καθιερωμέ-
νη μας προσευχή, ξεκινή-
σαμε με αγωνία και άφατη 

υπομονή να πηγαίνουμε 
στο λιμανάκι που θα μας 
μετέφερε στην πανέμορφη 
παραλία. Επιβιβαστήκαμε 
στο σκάφος μας και μετά 
από λίγη ώρα αυτό που 
αντικρίσαμε δεν περιγρα-
φόταν… Μια παραλία, ένα 
τοπίο, η παρέα και η σιω-
πή μας για το θέαμα ήταν ο 
λόγος ο οποίος έκανε αυτή 
την ξενάγηση ξεχωριστή. 
Κολυμπήσαμε στα κατα-
γάλανα νερά και δεν θέλα-
με να αποχωριστούμε το 
μέρος. Στην συνέχεια πή-
ραμε μια μυρωδιά από τις 
βόρειες σπηλιές του νησιού 
και καταλήξαμε στο λιμα-
νάκι του Αγίου Νικολά-
ου, όπου γευματίσαμε. Το 
απόγευμα επισκεφτήκα-
με το λόφο του Στράνη, 
το μέρος όπου γράφτηκε 
ο εθνικός ύμνος, ενώ πα-

Από τις εμψυχώσεις

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2018               
ΕΚΝΕ ΣΥΡΟΥ
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ράλληλα απαθανατίζαμε 
ασταμάτητα με φωτογρα-
φίες τη μαγευτική θέα. Η 
μέρα μας έκλεισε με την 
καθιερωμένη μας βόλτα 
στην πόλη και την ατομική 
προσευχή το βράδυ.
Η τρίτη μέρα ξεκίνησε με 
μια στοχαστική εμψύχωση 
για τα παιδιά, στην οποία 
σκοπός ήταν να καταλά-
βουν ότι η ευτυχία δεν χα-
ρίζεται, αλλά κερδίζεται! 
Το απόγευμα κατεβήκαμε 
στον κόλπο του Λαγανά, 
ώστε να επιβιβαστούμε 
πάλι στο σκάφος μας για να 
δούμε την δύση του ηλίου 
ανάμεσα από δύο βράχους. 
Στη διαδρομή συναντήσα-
με την περίφημη χελώνα 
καρέτα-καρέτα και φω-
τογραφηθήκαμε μαζί της, 
ενώ κάναμε μπάνιο στην 
παραλία Μαραθωνήσι. 
Στη συνέχεια είδαμε τις 
νότιες σπηλιές του νησιού, 
καθώς βουτήξαμε στα 

κρυστάλλινα νερά σε μια 
αψεγάδιαστη σπηλιά. Η 
ξενάγηση ολοκληρωνόταν 
καθώς αντικρίζαμε τη δύση 
του ηλίου από το σκάφος 
μας. Με τα δικά μας συν-
θήματα επιστρέφαμε σιγά 
σιγά στο κατάλυμά μας για 
να δειπνήσουμε όλοι μαζί.
Η τέταρτη μέρα μάς 
βρήκε χαλαρούς σε μια 
απόμακρη παραλία, ώστε 
να απολαύσουμε με ηρε-
μία το Ιόνιο Πέλαγος. Το 
απόγευμα επισκεφθήκαμε 
τα μουσεία της πόλης και 
στη συνέχεια πήγαμε στην 
εκκλησία του Αγίου 
Μάρκου για την καθιερω-
μένη θεία λειτουργία. Το 
τελευταίο βράδυ μάς βρήκε 
όλους μαζί στη Μπόχαλη, 
όπου το φαγητό το ακολου-
θήσαν διάφορα παιχνίδια, 
ώστε να κλείσουμε όμορ-
φα την εκδρομή μας. Στην 
τελευταία μας προσευχή, 
απευθύναμε στον Κύριο 

ένα «ευχαριστώ» που ήταν 
κοντά μας, ένα «παρακα-
λώ» για το μέλλον μας και 
μια «συγγνώμη» για τα 
άτομα που πληγώσαμε.
Την τελευταία ημέρα, 
κλείνοντας τις βαλίτσες, 
δεν βάλαμε μέσα μόνο 
ρούχα, αλλά χωρέσαμε και 
εμπειρίες, αξέχαστες στιγ-
μές, συναισθήματα χαράς, 
λύπης, γέλιου και θυμού. 
Ξέραμε ότι πετύχαμε τον 
στόχο μας διδάσκοντας 
στα παιδιά ότι ο υλικός ευ-
δαιμονισμός δεν έχει δύ-
ναμη μπροστά στον πνευ-
ματικό ενθουσιασμό! Η 
οργανώτρια ομάδα εμψυ-
χωτών της εκδρομής θέλει 
να πει ένα μεγάλο «ευχα-
ριστώ» στον αρωγό μας, κ. 
Βιντσέντζο Βαλεντίνο, 
καθώς ήταν εκεί σε ό,τι τον 
χρειαστήκαμε.

Βλάσης Ροσσολάτος
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