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Ἕνα παιδί ξαναεῖδε τό φῶς!Ἕνα παιδί ξαναεῖδε τό φῶς!
ΗΗ ἰσοπεδωμένη Ἁϊτή (Haiti), στήν Κα-

ραϊβική θάλασσα μάθαμε ἀ   πό μιά μι -
κρή εἴδηση, μετά τόν φοβερό σεισμό τῶν 
7,3 Ρίχτερ, πώς εἶναι ἡ πρώτη χώρα πού 
ἀνεγνώρισε τήν Ἑλλάδα, μετά τήν Ἐπανά-
σταση τοῦ 1821 ὡς ἐλεύθερο κράτος.  Ἔ  -
χουμε ἔτσι ὡς Ἕλληνες ἰδιαίτερη εὐαι-
σθησία στή μεγάλη δοκιμασία τοῦ νησιοῦ.

Πῶς νά μή μᾶς συγκλονίσει ὅτι τίς πρῶτες 
μέρες μετά τή συμφορά ἡ Ἁϊτή μετροῦσε 
150.000 νεκρούς, 195.000 ἀγνοουμένους 
καί περισσότερες χιλιάδες ἀστέγους;

Καθώς περνάει ὁ καιρός ὅμως οἱ τραγι-
κές εἰκόνες πού εἴδαμε ξεθωριάζουν... Ἡ 
διεθνής δημοσιογραφία προβάλλει νέα γε-
γονότα. Οἱ τηλεοπτικές εἰκόνες κατακλύ-
ζουν τά μάτια μας μέ ἄλλες παραστάσεις 
καταστροφῶν, συγκρούσεων, διαμαρτυρι-
ῶν...

Ἐλησμονήσαμε ἔτσι μέ πόση συγκίνηση 
εἴδαμε τή σκηνή πού Ἕλληνες καί Γάλλοι 
διασῶστες ἀνέσυραν ζωντανό μέσα ἀπό 
τά ἐρείπια τό νεαρό ἄνδρα, ἐγκλωβισμένο 
στά χαλάσματα δώδεκα ἡμέρες.

Εἶναι χαρακτηριστικό αὐτό πού ὁμολό-
γησε μόλις συνῆλθε: «...κάθε νύχτα ὀνει-
ρευόμουν τή στιγμή πού θά μέ ἀνακάλυ-
πταν...». Εἶχε χάσει τήν ἐπαφή του μέ τό 
χῶ ρο καί τό χρόνο κι ὅμως δέν τόν ἐγκατέ-
λειψε ἡ ἐλπίδα!

Φώναζε κι ἔκανε θόρυβο. Ἄκουσε τά κτυ-
πήματα ὁ Ἕλληνας δημοσιογράφος Σωτή-
ρης Δανέζης καί εἰδοποίησε τά μέλη τῆς 
Ἑλληνικῆς ὁμάδας διάσωσης, πού μέ τούς 

συναδέλφους τους ρίχτηκαν στόν ἐπικίνδυ-
νο ἀγώνα νά τόν ἀπεγκλωβίσουν ἀπό τή 
σκοτεινιά τῆς γῆς, ἀφοῦ ἀπομάκρυναν τά 
συσ σωρευμένα βαριά ἀντικείμενα. Τότε τό 
πνεῦμα τῆς αὐτοθυσίας κυριάρχησε. Ἀμέ -
σως ἡ Ἑλληνίδα καί ἡ Γαλλίδα διασώστρια 
σύρθηκαν πρῶτες στά ἐρείπια. Βρῆκαν τό 
θαμμένο νέο πού χαροπάλευε. Ἡ ἐλπίδα 
καί ἡ ἀγάπη νίκησαν!

Οἱ ἐφημερίδες χαρακτήρισαν αὐτή τή δι  -
ά σωση, ὅπως καί τοῦ δεύτερου θαμμένου  
νέου μέσα στά συντρίμμια ὡς θαῦμα. Θαυ-
μαστή βέβαια ἦταν καί ἡ διάσωση καί τῶν 
ἄλλων 130 ἀτόμων πού ἀνασύρθηκαν ζω-
ντανοί στό Πόρτ -ὠ- Πρένς, τήν πρωτεύ-
ουσα τῆς Ἁϊτῆς, ὅπου 500.000 ἄστε γοι 
ἴ    σως ἀκόμα προσμένουν μεγαλύτερη συμ-
πα ράστα ση ἀπ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους 
τοῦ κόσμου.

Κι ἄν ἴσως ξεχάσουμε αὐτούς, πῶς νά 
φύγει ἀπό τή σκέψη καί τήν καρδιά μας, 
καί ἰδιαίτερα τοῦ κάθε παιδιοῦ, ὁ ἑνδεκά-
χρονος Κίκι πού σώθηκε ἀπό τά χαλάσμα-
τα μετά ἀπό ἕνδεκα ἡμέρες κι ἔμεινε μέ 
σηκωμένα τά χέρια κοιτάζοντας ψηλά, μ’ 
ἕνα παραπονεμένο χαμόγελο; Ἔμοιαζε 
σάν νά παρακαλοῦσε τόν Θεό νά ζήσει. 
Ἔμοιαζε σάν νά εὐχαριστοῦσε, γιατί ξα-
νάβλεπε τό φῶς!

Μήπως καί εἶχε τά χέρια του ἁπλωμένα 
καί σ’ ὅλα τά παιδιά τῆς γῆς νά δείξουν 
ἔμπρακτα τήν ἀγάπη τους;

Ὁ μικρός Κίκι εὐχαριστεῖ, χαμογελάει 
στό φῶς καί περιμένει!

(Μικρό σχόλιο)




