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Ο Πιερής Παναγή θυμάται ένα ταξίδι 
στην Κένυα 4 χρόνια πριν
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on the RECORD

H ΆΝΝΆ ΒΊΣΣΗ, ως πρέσβειρα του 
Ίδρύματος Σοφία για τα παιδιά, δεν 
θέλει να πεινάσει κανένα παιδί. Εδώ ή 
στην Άφρική. Και θα κάνει ό,τι μπορεί 
για να μη συμβεί αυτό. WIND OF  CHANGE 

ρχόμενη στην 
Αφρική δεν ήξερα 
τι ακριβώς περίμενα. 
Εκείνο που είχα στο 
μυαλό μου ήταν μια 
φωτογραφία ενός 
παιδιού με τεράστια 
μάτια έτοιμα να 
ρουφήξουν ζωή, 

ελπίδα, αγάπη. Στη διαδρομή από Ναϊρόμπι 
προς Κιμπίρα, η φωτογραφία αυτή χάθηκε. Ή 
μάλλον έσπασε σε χιλιάδες άλλες». Η Άννα 
καθισμένη στο χώμα, δίπλα από καταπράσινα 
δέντρα μιλά για τις 4 τελευταίες μέρες και το 
ταξίδι της στην Κένυα με το Ίδρυμα Σοφία για 
τα Παιδιά. Στο αυτοκίνητο, ένα παλιό Land 
Rover, βλέπει εικόνες από το σκονισμένο 
παράθυρο και κάνει ερωτήσεις. Πολλές 
ερωτήσεις. Γιατί δεν πίνουν καθαρό νερό; Γιατί 
δεν βοηθούν οι κυβερνήσεις; Γιατί γίνονται 
τόσοι πολλοί βιασμοί; Ερωτήσεις που θα έκανε 
οποιοσδήποτε βρισκόταν στους κακοτράχαλους 
δρόμους της μεγαλύτερης παραγκούπολης της 
Αφρικής και έβλεπε ό,τι βλέπαμε. Μακριά από 
τα shows, τα φώτα και τις εμφανίσεις η Άννα 
προσπαθεί να καταλάβει τα ακατανόητα. Πως 6 
στα 10 κοριτσάκια βιάζονται από άντρες, φορείς 
του AIDS για να θεραπευτούν από το κακό 
χτικιό, μια άποψη αποχαυνωμένων μάγων της 
περιοχής. Πως η κυβέρνηση δεν βοηθά γιατί 
είναι βαθιά διεφθαρμένη. Πως το εμφιαλωμένο 
νερό είναι πιο ακριβό απ’ ό,τι στη Νέα Υόρκη γι’ 
αυτό οι κάτοικοι πίνουν νερό από τις λάσπες. Η 
ίδια είναι αποφασισμένη να βοηθήσει για να 
χτιστεί το Ορφανοτροφείο Μακάριος στο Nyeri. 
Εκείνη τη βραδιά στο θέατρο Στροβόλου με τη 
φωνή και το ταλέντο της πέτυχε να μαζευτούν 
περισσότερες από 20.000 ευρώ. Και όσοι 
βρεθήκαμε εκεί είδαμε ένα πρόσωπο καθαρό, 
ακτινοβόλο και προικισμένο με το θείο δώρο 
μιας σπουδαίας φωνής. Μια τραγουδίστρια 
πλημμυρισμένη ένταση, ερωτισμό, ευαισθησία 
και ειλικρίνεια. Σήμερα, είναι αποφασισμένη 
και πάλι να βοηθήσει, ως πρέσβειρα πια του 
Ιδρύματος Σοφία που δραστηριοποιείται και 
στην Κύπρο. «Νιώθω την ανάγκη να είμαι εδώ. 
Και είναι συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο 
μαζεμένο. Όλο αυτό που συμβαίνει μας έχει 
ρίξει το συναίσθημα, την ενέργεια. Υπάρχει 
μεγάλη ανασφάλεια  να μην ξέρεις τι θα σου 
ξημερώσει αύριο ειδικά αν έχεις παιδιά.  Είναι το 
τελευταίο σκαλί της εξαθλίωσης. Και θέλω να 
βοηθήσω να αλλάξει αυτό».
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