Το απόγευμα του Σαββάτου 5 Μαΐου 2018 η τοπική Κάριτας είχε τη χαρά και την τιμή να
υποδεχθεί στο χώρο του Κέντρου Ακρόασης στη Χώρα της Τήνου το Σεβασμιότατο
Αρχιεπίσκοπο πατέρα Savio Hon Tai Fai, Αποστολικό Νούντσιο, εκπρόσωπο του Αγίου
Πατέρα στην Ελλάδα.
Ο Σεβασμιότατος κατάγεται από την Κίνα και διαθέτει ανώτατες θεολογικές και
παιδαγωγικές σπουδές. Ανέλαβε καθήκοντα πρεσβευτή του Βατικανού στη χώρα μας
πέρυσι το φθινόπωρο και αρκετά σύντομα επισκέφθηκε την Τήνο. Η επίσκεψή
πραγματοποιήθηκε για να έλθει ο Σεβασμιότατος σε επαφή με την τοπική Εκκλησία και να
γνωρίσει τους θεσμούς της, μεταξύ των οποίων και η Κάριτας Νάξου-Τήνου.
Ο Νούντσιος, συνοδευόμενος από τον π. Ριχάρδο, συναντήθηκε επί δίωρο με τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου της Κάριτας, με την υπεύθυνη λειτουργίας του Κέντρου Ακρόασης
και με συνεργάτες, διαλεγόμενος μαζί τους για το κοινωνικό έργο στα νησιά. Ο διάλογος
έγινε στην ιταλική και αγγλική γλώσσα με τη βοήθεια της κα. Στέλλας και της κα. Αντριάνα
στη μετάφραση.
Κατά τη συνάντηση, ο Σεβ/τος π. Σάβιο συνεχάρη όλους και όλες και αποτίμησε θετικά το
έργο που επιτελείται από την τοπική Κάριτας, παρά τις γεωγραφικές δυσκολίες της περιοχής
και τις περιορισμένες οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες. Ο Σεβασμιότατος διαπίστωσε
ότι οι ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν στο έργο της Κάριτας Νάξου Τήνου μοιάζει να
καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό από τη διάθεση προσφοράς των εθελοντών και την
ευελιξία στη συμμετοχή τους. Τα μέλη του συμβουλίου μεταξύ άλλων κατά τη διάρκειά της
συνάντησης εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ανεπάρκεια των οικονομικών πόρων. Ο
Σεβασμιότατος αντιπρότεινε να προσευχόμαστε για περισσότερους ειλικρινείς, πρόθυμους
εθελοντές και συνεργάτες αξιολογώντας ότι σε αυτούς οφείλεται η επιτυχία του
παραγόμενου έργου και η επαύξησή του.
Η απλότητα του επισκέπτη μας και η -παρά το υψηλό αξίωμά του- προσήνειά του κέρδισε
τους παρόντες και τις παρούσες. Εντύπωση προκάλεσε και το έντονο ενδιαφέρον του για το
τοπικό κοινωνικό περιβάλλον και για όσα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μέσω του
Κέντρου Ακρόασης. Ο Νούντσιος εξειδίκευσε μάλιστα το ενδιαφέρον του για το κοινωνικό
έργο που προσφέρεται σε συνάρτησή με την οικογενειακή μέριμνα και με τους συγγενικούς
δεσμούς στην Τήνο.
Η διάρκεια της επίσκεψης του Σεβασμιότατου στην Κάριτας Νάξου-Τήνου πέρασε ταχύτατα
και η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή δώρων. Ο Σεβασμιότατος ευχήθηκε να
υπάρξει μελλοντικά νέα συνάντηση, ίσως στην έδρα της αντιπροσωπείας του Βατικανού
στην Αθήνα ή με αφορμή κάποια εκδήλωση της Κάριτας Ελλάς.

