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Επί δύο και πλέον μήνες η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος βρίσκεται στη δίνη ενός
κυκλώνα τραγικών αποκαλύψεων και αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κρίση, η οποία
προκλήθηκε από μια σειρά λαθών, αβλεψιών, παραλείψεων και από την επικράτηση
αντιλήψεων που αντιτίθενται στο γράμμα και στις αρχές του Ευαγγελίου. Η εικόνα
που δημιουργήθηκε όχι μόνο από την παράθεση των αποδεικτικών ενοχοποιητικών
στοιχείων αλλά και από την προσπάθεια εντυπωσιασμού της κοινής γνώμης είναι
αλήθεια ότι κλόνισε συνειδήσεις και την εμπιστοσύνη των πιστών κυρίως προς την
ανώτατη βαθμίδα του ιερού μας κλήρου, τους Ιεράρχες.

Όμως θα ήταν εντελώς άδικο να υποστηρίξουμε ότι αυτή είναι η Εκκλησία μας. Θα
ήταν άδικο να αγνοήσουμε το αθόρυβο έργο που επιτελείται. Είναι άδικο να
αποσιωπήσουμε τον αγώνα που έδωσε η Εκκλησία μέσω της μη Κυβερνητικής
Οργάνωσης «Αλληλεγγύη» να σταθεί αρωγός στους εμπερίστατους συνανθρώπους
μας στην Ινδονησία που επλήγησαν από το σεισμό και το τσουνάμι.
Αγώνας αθόρυβος και μεθοδικός. Έργο ουσίας. Αποστολή μοναδική αφού είχε να
κάνει με την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης στους δοκιμαζόμενους Ινδονησίους. Η
«Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας έφερε την Ελλάδα μια παγκόσμια πρωτιά. Αναδείχθηκε
πρώτη στον κατάλογο των χωρών που μετέφεραν και διένειμαν τη μεγαλύτερη
ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας, πρώτη στο «τσουνάμι της ανθρωπιάς» και της
αγάπης προς τον πάσχοντα.
Ο διευθυντής της «Αλληλεγγύης» Δημήτρης Φουρλεμάδης προκειμένου να
αντιμετωπίσει την προσπάθεια υποβάθμισης και αμφισβήτησης του έργου του
ανθρωπιστικού οργανισμού από ορισμένους κύκλους, ανακοίνωσε τον απολογισμό
της μέχρι τούδε δραστηριότητας που ανέπτυξε ο οργανισμός στην αντιμετώπιση της
κατάστασης που προκάλεσε το καταστροφικό τσουνάμι. Η συνολική βοήθεια που έχει
σταλεί σε τρόφιμα, φάρμακα και ρουχισμό ξεπέρασε τους 3.000 τόνους και η αξία
της είναι πάνω από 9.000.000 ευρώ. Ο πιστός ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε στην
πρόσκληση της Εκκλησίας και απέδειξε για μια ακόμη φορά πως γνωρίζει τι σημαίνει
συμπόνοια, κατανοεί τι σημαίνει καταστροφή και δυστυχία. Παρά τον βομβαρδισμό
που καθημερινά δέχεται μιας δυτικίζουσας λογικοκρατίας εν τούτοις αντιδρά. Το
γεγονός αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σήμερα που ο πλησίον μας τείνει να γίνει ο
εχθρός, οι αντιστάσεις και οι ρίζες της μακραίωνης παράδοσής μας είναι δύσκολο να
ξεριζωθούν. Γι’ αυτό άλλωστε ο Θεός της Ελλάδος προστατεύει τους Έλληνες. Και
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γι’ αυτό οι άδικες πολλές φορές συντονισμένες επιθέσεις, τα παρασκηνιακά
παιχνίδια δεν πτοούν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς.
Η «Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας μας κατάφερε να κάνει την Ελλάδα άλλη μια φορά
περήφανη. Ας αφήσουμε όμως τον δραστήριο διευθυντή της Δημήτρη Φουρλεμάδη να
μιλήσει και να παρουσιάσει το έργο των τριών τελευταίων μηνών και τις δυσκολίες
που αντιμετώπισαν.
«Όταν το τσουνάμι έπληξε τη Νοτιοανατολική Ασία, είχαμε έναν μεγάλο
προβληματισμό για τον τρόπο ή τους τρόπους που θα έπρεπε να κινηθούμε. Ωστόσο,
το δίλημμα που αντιμετωπίσαμε ήταν τεράστιο, γιατί η απόσταση από την Ελλάδα
μέχρι τη Νοτιοανατολική Ασία ήταν μεγάλη και η βοήθεια ανθρωπιστικού υλικού που
συγκέντρωναν οι Μητροπόλεις θα καθυστερούσε να φτάσει τουλάχιστον τρεις
εβδομάδες. Παράλληλα το κόστος για τη συγκέντρωση και στη συνέχεια για τη
μεταφορά της βοήθειας προέκυπτε ιδιαίτερα μεγάλο» είπε ο κ. Φουρλεμάδης. Και
πρόσθεσε: «Μετά από πολλές συσκέψεις αποφασίσαμε να επισπεύσουμε τις
διαδικασίες, να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια
και να την προωθήσουμε το συντομότερο δυνατό. Η απόφασή μας, μας δικαίωσε,
καθώς σύμφωνα με υπολογισμούς που έγιναν, η αξία του ανθρωπιστικού υλικού που
συγκεντρώθηκε ανήλθε στα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η δαπάνη για να αποσταλεί
ανήλθε στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 500.000 ευρώ».
Επιχείρηση μαμούθ
Για τη συγκέντρωση της βοήθειας συνολικά εργάστηκαν σκληρά 121 άτομα, εκ των
οποίων οι 56 ήταν αμειβόμενοι και οι 65 εθελοντές. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης
περίπου 1.000 φορτηγά αυτοκίνητα για τις παραλαβές της ανθρωπιστικής βοήθειας
από ολόκληρη την Ελλάδα προς τις αποθήκες της «Αλληλεγγύης» και από εκεί προς
τους τόπους φόρτωσης που ήταν το λιμάνι του Πειραιά και το αεροδρόμιο της
Ελευσίνας.
Η «Αλληλεγγύη» χρησιμοποίησε δύο αποθήκες βάσης, στο Περιστέρι και στον
Βοτανικό, όπου εκτός από τη συλλογή της ανθρωπιστικής βοήθειας, κάναμε και τη
διαχείριση των ειδών, (αποσυσκευασία όλων των δεμάτων, διαχωρισμός των ειδών
σε ομάδες -ρύζι, αλεύρι, γάλα, όσπρια, ρούχα κλπ.-, έλεγχο τους -αν υπάρχουν
τρόφιμα που έχουν λήξει, ή άλλα που δεν επιτρέπεται να σταλούν, όπως κρέας κλπ.-,
ανασυσκευασία τους σε χαρτοκιβώτια που η «Αλληλεγγύη» κατασκεύασε για τον
σκοπό αυτό και τέλος την κατασκευή παλετών και την φόρτωσή τους).
Στις ανωτέρω αποθήκες προστέθηκαν και άλλες πέντε αποθήκες, καθώς ο χώρος σε
αυτές τις 2 αποθήκες (4500 m2) δεν ήταν αρκετός για τον τεράστιο όγκο που
διακινείτο καθημερινά. Οι αποθήκες αυτές ήταν στον Πειραιά, στα Μέγαρα και στον
Ασπρόπυργο. Τώρα ετοιμάζονται άλλα 85 containers που θα αναχωρήσουν στις 6
Απριλίου με το εμπορικό πλοίο «Black Sea» και τα οποία περιέχουν ανθρωπιστικό
υλικό περίπου 1500 τόνων για την τελευταία αποστολή στην Ινδονησία.
Συνολικά έχουν φτάσει στη Σρι Λάνκα και την Ινδονησία τέσσερα πλοία που
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μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία ανήλθε περίπου στους 1.500 τόνους, ενώ
στις αρχές Απριλίου, όπως σας ανέφερα, θα αποπλεύσει το πλοίο «Black Sea». Είχε
προηγηθεί και η μεταφορά 18,5 τόνων με δύο αεροσκάφη C 130 που διέθεσε το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ δεν περιλαμβάνεται η αξία του υλικού που
θα μεταφερθεί στις 6 Απριλίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια
που έχει φθάσει στην Ινδονησία απ’ όλο τον κόσμο σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του
Ερυθρού Σταυρού της Ινδονησίας!
Τέλος, η «Αλληλεγγύη» σε συνεργασία με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε)
άνοιξε ειδικό λογαριασμό. Το ποσό που μέχρι σήμερα έχει συγκεντρωθεί σε αυτόν
τον λογαριασμό υπερβαίνει το 1.700.000€.
«Οι πολίτες λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν- όπως είπε ο κ. Φουρλεμάδης- πως όποιο
αγαθό εμπιστεύθηκαν στην «Αλληλεγγύη» έχει φθάσει στον προορισμό του, ενώ τα
χρήματα που κατέθεσαν στον ειδικό λογαριασμό της Α.Τ.Ε. είναι στα χέρια του
Ελληνικού Δημοσίου».
(Πηγή: ΑΚΤΕ)
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