
 
 

«Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε εμένα»                                                                                                                                                

Λκ.18,16 

 ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκτάκτων Αναγκών της Κάριτας Ελλάς, το μήνα 

Αύγουστο τοποθετήθηκαν δύο παιδικές χαρές, η μία στην κοινότητα της Ειδομένης 

και η άλλη στο Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στα Βασιλικά. 

Δίνοντας τη δυνατότητα σε ελληνόπουλα και προσφυγόπουλα αδιακρίτως, να 

απολαύσουν το παιχνίδι ξέγνοιαστα, μας επιστρέφονται εκατό φορές περισσότερα 

(Μτ.19,29), αισθανόμαστε κι εμείς αμέριστη ευχαρίστηση για τη χαρά που μπορούμε 

να προσφέρουμε.  

Ο λόγος που προχωρήσαμε στην απόφαση να εγκαταστήσουμε παιδικές χαρές είναι 

ένας και συγκεκριμένος. Από τη μια, σε έναν χώρο όπου κατοικούν εκατοντάδες 

παιδιά διαφόρων ηλικιών, διαφόρων εθνικοτήτων και γλωσσών, αλλά κοινών 

ανησυχιών, τραυματικών βιωμάτων και φόβων, έπρεπε να βρεθεί ένας συλλογικός 

τρόπος να περάσουν αυτά τα παιδιά, όσο γίνεται, διασκεδαστικά, χαρούμενα και 

ανέμελα τις ατέλειωτες μέρες αναμονής τους στη χώρα μας.  

 

Από την άλλη, σε μία περιοχή στην ακριτική Περιφέρειας της Κεντρικής 

Μακεδονίας, που για πολλούς μήνες –από τον Οκτώβριο 2015 έως το Μάιο 2016- 

δεχόταν διαρκώς μεγάλο αριθμό προσφυγικών εισροών, θέλαμε να εκφράσουμε 

έμπρακτα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στην κοινότητα της Ειδομένης, γνωστή εδώ και 

μήνες για την 

αλληλέγγυα στάση που 

υπέδειξαν οι κάτοικοι 

της, που υποδέχτηκαν κι 

όχι ανέχτηκαν απλά, τις 

χιλιάδες προσφύγων και 

μεταναστών, θέλησε η 

Κάριτας Ελλάς να 

αποκαταστήσει τη 

λειτουργία της παιδικής 

χαράς.  

 

Στην τελευταία του 

επίσκεψη στην Ειδομένη, 

ο Σεβασμιότατος π. 

Ιωάννης Σπιτέρης, Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κέρκυρας και Τοποτηρητής 

Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, συνοδεία του Υπευθύνου Πεδίου της 

Κάριτας Ελλάς στη Βόρεια Ελλάδα, Ρίνο Πιστόνε προέβη στην εξής δήλωση: «Ήταν 

για εμένα μια πραγματικά συγκινητική στιγμή, είχα επισκεφθεί την περιοχή πριν ένα 

χρόνο περίπου, τότε που τα σύνορα ήταν ανοιχτά και η Κάριτας Ελλάς ήταν από τις 

πρώτες οργανώσεις που προσέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στους εν κινήσει 

Εικόνα 1 Παιδική χαρά στην Ειδομένη. Λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση του 
έργου 



πρόσφυγες. Τώρα, 

στην περιοχή 

επικρατεί μια ησυχία, 

μια ηρεμία και μόνο 

ορισμένες άδειες 

σακούλες στα 

χωράφια θυμίζουν ότι 

από εδώ πέρασαν 

χιλιάδες ανθρώπων».  

Επίσης, ο 

Σεβασμιότατος, 

συναντήθηκε με την 

κα. Ξανθούλα 

Σουπλή, Πρόεδρο της Κοινότητας της Ειδομένης, και ξεναγήθηκε στο χώρο όπου 

εγκαταστάθηκε η παιδική χαρά, δωρεά της Κάριτας Ελλάς. Χαρακτηριστικά ανέφερε 

ο Σεβασμιότατος: «Δεν μπορώ παρά να συγχαρώ την Κάριτας Ελλάς που έμπρακτα 

έδειξε την ευγνωμοσύνη της προς τους κατοίκους της Ειδομένης». 
 

 

Εικόνα 2 Ο Σεβασμιότατος π.Ιωάννης Σπιτέρης με την  κα. Ξανθούλα Σουπλή 

 

 


