Πάντα ανοιχτή η γραμμή

Αγριανά- Γιαχούντε Καμερούν
Μια νέα αποστολή ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες με αφετη
ρία τα Αγριανά Χερσονήσου και προορισμό το Καμερούν και με παραλήπτη την εκεί Ελληνορθόδοξ
η Μητρόπολη, επικεφαλής της οποίας είναι ο συμπατριώτης μας Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεό
δωρος.
Εκατόν πενήντα τέσσερα μεγάλα χαρτοκιβώτια και δέματα, που περιείχαν είδη ρουχισμού και υπ
οδήσεως, παιγνίδια, ζαχαρωτά, εκκλησιαστικά σκεύη, εικόνες κ.λ.π. φορτώθηκαν από τις εγκαταστ
άσεις του Πνευματικού Κέντρου Αγριανών και μεταφέρθηκαν στο Λευκαντί Ευβοίας, απ' όπου με φ
ορτηγό πλοίο θα προωθηθούν στην Ντουάλα, το λιμάνι tτης πρωτεύουσας του Καμερούν Γιαχούντε
, έδρα της Μητρόπολης ( του κλίματος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) και βάση της Ιεραποστολικ
ής της Δραστηριότητος.
Η Μητρόπολη Καμερούν καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική έκταση της δυτικής Αφρικής που πε
ριλαμβάνει το Καμερούν, το Γκαμπόν, το Κογκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τσαντ, την Ι
σημερινή Γουινέα και τα νησιά του Αγίου Θωμά. Το ποίμνιο της αποτελείται κυρίως από ιθαγενείς κ
αι λίγους Έλληνες μετανάστες στις χώρες αυτές, υπολογίζεται δε γύρω στα 100.000 άτομα, με αρκε
τούς ντόπιους κληρικούς.
Το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό έργο της Ελληνορθόδοξης Μητροπόλεως Καμερούν, συγκρ
ινόμενο με το ολιγάριθμο προσωπικό και τα πενιχρά μέσα που διαθέτει, είναι μεγάλο και πραγματικ
ά αξιόλογο. Εκτός από τους ήδη αποπερατωμένους ναούς, οι περισσότεροι από τους οποίους διαθ
έτουν σχολεία και ιατρεία, βρίσκονται υπό ανέγερση , όπως μας πληροφόρησε πρόσφατα (18-1-02)
ο Σεβασμιότατος, τέσσερις νέοι ναοί, δύο σχολεία, δύο μικρά νοσοκομεία και ετοιμάζεται το πρώτο Ι
εραποστολικό Μοναστήρι στην Κεντρική Αφρική. Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι στα μέσα Ιανουαρί
ου έγιναν τα εγκαίνια του Ιερού ναού του Αγίου Ελευθερίου και προετοιμάζεται ο εγκαινιασμός του ν
αού του Αγίου Τίτου.
Το έργο αυτό, έργο μιας μικρής ομάδας αφοσιωμένων ατόμων επικεφαλής της οποίας βρίσκεται
ένας εκλεκτός κληρικός, προβάλλει κατά τον καλύτερο τρόπο την Ορθοδοξία, την Ελλάδα και το νη
σί μας στην πολύπαθη Μαύρη Ήπειρο. Τέτοιες παρουσίες μας τιμούν και μας κάνουν υπερήφανους
.
Από την πλευρά μας τώρα το ελάχιστο που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να βρισκόμα
στε δίπλα και να βοηθούμε με ουσιαστικό τρόπο εκείνους που διάλεξαν την αφιέρωση, την προσφο
ρά και την συμπαράσταση στον αναξιοπαθούντα συνανθρώπό μας.
Η Ενορία και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγριανών, μετέχοντας στην προσπάθεια ενίσχυσης του ιε
ραποστολικού Έργου της Ελληνορθόδοξης Μητροπόλεως Καμερούν και ύστερα από σχετική συνε
ννόηση και έγκρισή της, συγκεντρώνουν φιλανθρωπική βοήθεια, την οποία στη συνέχεια προωθού
ν στον προορισμό της. Σχετικά σημειώνουμε ότι επειδή δεν υπάρχει τακτική σύνδεση δια θαλάσσης
μεταξύ Ελλάδας και Καμερούν, η μεταφορά των ειδών βοηθείας γίνεται με φορτηγά πλοία που εκτε
λούν περιστασιακά ταξίδια, τα οποία διαρκούν αρκετό καιρό και έτσι δεν είναι δυνατή η μεταφορά τ
ροφίμων που μπορεί να αλλοιωθούν.
Για τον λόγο αυτό δεχόμαστε μόνο είδη που μπορούν να μεταφερθούν στη μακρινή χώρα χωρίς
προβλήματα, όπως:
• Είδη ιματισμού και υποδήσεως, καινούργια ή ελαφρά μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάστ
αση, καθαρά, σιδερωμένα και πρόχειρα συσκευασμένα.
• Από τρόφιμα μόνο λάδι και ζαχαρωτά.
• Γραφική ύλη, παιγνίδια κ.λ.π.
• Εκκλησιαστικά σκεύη (καντήλια, θυμιατά, δισκοπότηρα κ.λ.π.)
• Ιερά άμφια καθαρά και σε αρίστη κατάσταση
• Τελευταίο αλλά και πιο σημαντικό, βοήθεια σε χρήμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως γι
α αγορά φαρμάκων αναγκαίων για την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων υγείας που
αντιμετωπίζει ο πληθυσμός της περιοχής.
Σημειώνουμε πως για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά την παραπάνω ανθ
ρωπιστική βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον εφημέριο Αγριανών αιδ. Νι

κόλαο Βεληβασάκη τηλ 08970-23545 ή με τον πρόεδρο του Πολιστικού Συλλόγου κ. I. Καραβαλάκ
η τηλ.-fax 06970-25092.
Τελειώνοντας το σύντομο αυτό σημείωμα επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε δημόσια:
1. όλους όσους πρόσφεραν διάφορα είδη βοήθειας και τα οποία προωθήθηκαν από τις 20-2-02
για Καμερούν
2. τους κ.κ. :
- Εμμανουήλ Σκυβαλάκη, κάτοικο Ανάληψης, ιδιοκτήτη του φορτηγού αυτοκινήτου το οποίο
διέθεσε δωρεάν για την μεταφορά των διαφόρων ειδών από Αγριανά εις Λευκαντί Ευβοίας.
- Γεώργιον Θεοφίλου Καλυκάκη, οδηγό και Κων/νο Εμμ. Στεφανάκη συνοδηγό, κατοίκους Α
γριανών που πραγματοποίησαν αφιλοκερδώς την μεταφορά.
- Τις Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. για την χορήγηση δωρεάν εισιτηρίου μεταφοράς του φορτηγ
ού και των συνοδών από το Ηράκλειο στον Πειραιά.
- Την Ναυτιλιακή Εταιρεία Elmar Shipping C που εδρεύει στον Πειραιά για την δωρεά μεταφ
ορά των ειδών βοηθείας από την Ελλάδα στο Καμερούν, και, τέλος
- Όλους όσους βοήθησαν στην επιτυχία της αποστολής.
Ελπίζω και εύχομαι όχι μόνο να κρατηθεί ανοιχτή η γραμμή Αγριανά- Γιαχούντε (Καμερούν) όσο θα
χρειασθεί, αλλά και ότι οι σχετικές αποστολές να βελτιωθούν και να πυκνώσουν .
Αγριανά, Μάρτιος 2002
Ιωάννης Καραβαλάκης

