
HIS WAY 

Πέρα από την     Αφρική

Η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με τον 
Κώστα Κουκούλη ήταν το 1991, όταν βρέ-
θηκα στο Μπουρούντι συμμετέχοντας στην 
αποστολή περιπέτειας Camel Trophy. Είχα-
με φτάσει στις ακτές της λίμνης Τανγκανίκα, 
τέσσερις  Έλληνες εμείς στο Land Rover, ά-
πλυτοι, ιδρωμένοι και κατάκοποι μετά από 
τρεις εβδομάδες οδήγησης στα λασπωμένα 
μονοπάτια της Τανζανίας. Σε μία μικρή χώρα 
την οποία δεν γνωρίζαμε καν ότι υπήρχε στο 
χάρτη, μας βρήκε ο Κώστας Κουκούλης. Έ-
νας 27χρονος  Έλληνας με πράσινα μάτια και 
γαλλική προφορά, ο οποίος δεν σταματούσε 
να μιλάει για τη φύση, τους ανθρώπους της 
αλλά και για τους  Έλληνες που ζούσαν εκεί. 
Το ίδιο βράδυ μας πήρε στο σπίτι και μας 
γνώρισε την οικογένειά του. Γίναμε αμέσως 
φίλοι. Το Μπουρούντι τότε δεν ήταν απλώς 
ένας εξωτικός παράδεισος, ήταν η «Ελβετία 
της ανατολικής Αφρικής». 

Τέλη του ’92 ξαναπήγα στο Μπουρούντι 
και έμεινα στο σπίτι της οικογένειας Κου-
κούλη – οι ρίζες της οποίας είναι στη Σάμο. 
Σε ένα χρόνο η ζωή εκεί είχε αλλάξει, α-
φού η μικρή χώρα (σαν την Πελοπόννησο 
σε έκταση) βρισκόταν πλέον στα πρόθυρα 
εμφύλιου πολέμου. Παρά τις ταραχές που 
είχαν ξεκινήσει, ωστόσο, οι Κουκούληδες 
δεν διανοούνταν να φύγουν. Ειδικά ο Κώ-
στας, που λάτρευε από παιδί τη χώρα και 

η
Ο Κώστας Κουκούλης δεν είναι ένας ακόμη Έλληνας 

του εξωτερικού. Είναι ένας λευκός με αφρικανική 
ψυχή, που, με βατήρα το Saadani Safari Lodge του 

στην Τανζανία –έναν από τους δέκα κορυφαίους 
προορισμούς για σαφάρι, σύμφωνα με την Guardian– 

δίνει μάχη για τους ανθρώπους και τη φύση της 
μαύρης ηπείρου. Από τον Άκη Τεμπερίδη 
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δυσκολίες. Από το σπίτι στη δουλειά πή-
γαιναν με συνοδεία και όταν ξεσπούσαν 
μάχες στους δρόμους κλείνονταν μέσα. «Ο 
εμφύλιος πόλεμος με πλήγωσε πολύ», μου 
λέει. «Χάσαμε πολλούς δικούς μας. Ντόπια 
παιδιά,  Έλληνες και Βέλγους, με τους ο-
ποίους είχαμε ζήσει μαζί». 

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ 
ΣΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ  
Ο Κουκούλης σκέφτηκε για πρώτη φορά να 
αφήσει πίσω το Μπουρούντι σε ένα ταξίδι 
του στη γειτονική Τανζανία: «Την αγά-
πησα αμέσως, γιατί ήταν φιλική 
χώρα και με πολύ ωραία φύση», 
αφηγείται. «Το ’99 ανακάλυψα το 
Σααντάνι, ένα άγνωστο τότε πάρ-
κο στον Ινδικό ωκεανό. Κανόνισα 
μία εξερεύνηση με βάρκα στον 
ποταμό Γουάμι. Φύγαμε ξημερώ-
ματα, με γαλήνη, και για πρώτη 
φορά  είδα δελφίνια. Μπαίνοντας 
στο ποτάμι, στην πρώτη στροφή 
είδαμε κροκόδειλους, ιπποπότα-
μους και δάση από μανγκρόβια. 
Όσο το νερό γινόταν πιο γλυκό, 
τόσο η φύση άλλαζε εντελώς. 
Βρεθήκαμε σε ένα δάσος με α-

γριοφοίνικες, το οποίο μου θύμισε το Κόν-
γκο και το Μπουρούντι. Ενθουσιάστηκα με 
το μέρος, στο μυαλό μου καρφώθηκε η ιδέα 
να ζήσω εκεί για πάντα».

Το 2001, εγκαταστάθηκε στην Τανζανία. 
Αγόρασε το 50% ενός βασικού καταλύμμα-
τος με σκηνές που είχε φτιάξει στο Σααντάνι 
ένας Άγγλος και στη συνέχεια το αγόρασε 
μαζί με τον αδερφό του για να φτιάξουν αυτό 
που είναι σήμερα το Saadani Safari Lodge, 
ένα από τα δέκα κορυφαία lodge για σαφά-
ρι διακοπές στην Αφρική σύμφωνα με τη 
Guardian. Έριξε πολλή προσωπική δουλειά 
για να δημιουργήσει το δικό του επίγειο 
παράδεισο, τα όνειρά του όμως δεν σταμά-
τησαν εκεί. Δεν θεωρούσε ποτέ το χρήμα 
ως αυτοσκοπό αλλά ως μέσο για να μπορεί 
να υποστηρίζει τους ντόπιους. Όταν το 2002 
τον επισκέφθηκα στο Σααντάνι, κατάλαβα 
ότι στην περιοχή τον είχαν σαν μικρό θεό. 

Ό,τι χρειαζόταν κανείς, ιατρική 
περίθαλψη, φάρμακα, σχολικό 
εξοπλισμό, πήγαινε σε αυτόν. 
Παιδιά τα οποία είχε μαζέψει από 
το δρόμο στο Μπουρούντι, σπού-
δασαν χάρη στη στήριξή του και 
σήμερα δουλεύουν μαζί του: «Ο 
Ζαν Κλοντ, τον οποίο γνώρισα 

παιδί να πουλάει φιστίκια στο δρόμο, πια 
έχει φτιάξει οικογένεια, έχει έναν γιο και 
δικό του αυτοκίνητο. Ο Μπακάρι, που τον 
θεωρώ γιο μου, σήμερα είναι στέλεχος στην 
επιχείρηση και ψάχνω να του βρω νύφη από 
την Ελλάδα», λέει περήφανα.

Το Saadani Safari Lodge είναι η μόνη 
οικοτουριστική μονάδα στο Σααντάνι, τον 

τους ανθρώπους της. Από τους Ευρωπαίους 
του Μπουρούντι, ήταν από τους ελάχιστους 
που δεν έκανε διακρίσεις ανάμεσα σε μαύ-
ρους και λευκούς. Φίλοι του δεν ήταν τόσο 
οι καλοαναθρεμμένοι συνομήλικοί του από 
την Ελλάδα όσο τα φτωχά, ντόπια παιδιά που 
δούλευαν στις επιχειρήσεις της οικογένειας. 

Ο εμφύλιος του Μπουρούντι –ανάμεσα στις 
φυλές Χούτου και Τούτσι– κράτησε δεκα-
τρία χρόνια και κόστισε τη ζωή 700.000 
ανθρώπων. Ο Κώστας Κουκούλης, μαζί με 
τον αδερφό του Γιώργο –που αργότερα θα 
γινόταν ο άμισθος πρόξενος της Ελλάδας στο 
Μπουρούντι– συνέχισαν να εργάζονται στις 
επιχειρήσεις τους συναντώντας τρομακτικές 

δΕυΤΕΡΗ 
φυΣΗ
από πάνω προς τα 
κάτω: Το ολοκαί-
νουργιο Saadani 
River Lodge, πάνω 
στον ποταμό Γουάμι. 
Ευτυχισμένος με μια  
οικογένεια Μασάι. 
«Είμαι υπερήφανος 
που γεννήθηκα σε 
αυτή την υπέροχη 
ήπειρο».  
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ΜΟΤΤΟ
Το Saadani Safari Lodge –15 

πολυτελή cottages από φυσικά 
υλικά– έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να 

μη στερεί τίποτα από τον απαιτητικό 
επισκέπτη, χωρίς να επιβαρύνει 

το ευαίσθητο οικοσύστημα του 
Σααντάνι.

Αυτή την εποχή εγκαινιάζει το 
Saadani River Lodge, πάνω 

στον παρθένο ποταμό Γουάμι. 
«Θα πίνεις το κρασί σου και από 
κάτω θα κάνουν βόλτα, εντελώς 

ελεύθεροι, κροκόδειλοι και 
ιπποπόταμοι».
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Το SANA (Save African 
Nature) είναι μια μη 

κερδοσκοπική οργάνωση που ο 
Κουκούλης ίδρυσε το 2007 για 

να διοχετεύσει τη μέριμνα και την 
αγάπη του προς τη φύση και τους 

ανθρώπους της Αφρικής.

μοναδικό παραθαλάσσιο εθνικό δρυμό σε 
όλη την ανατολική Αφρική. Στην περιοχή 
του lodge θα δείτε ελεύθερα λιοντάρια, 
καμηλοπαρδάλεις και αντιλόπες, χωρίς να 
απειλούνται πλέον από το κυνήγι. Το lodge 
διαθέτει 15 πολυτελή cottages φτιαγμένα α-
πό φυσικά υλικά (καλάμι, σχοινί, καραβόπα-
νο), δύο πισίνες και κουζίνα υψηλού επιπέ-
δου, βασισμένη σε φρέσκο ψάρι, λαχανικά 
και φρούτα της ακτής Σουαχίλι. Το Saadani 
Lodge φτιάχτηκε για να μη στερεί τίποτα από 
τον απαιτητικό επισκέπτη χωρίς να επιβαρύ-
νει το ευαίσθητο οικοσύστημα του Σααντάνι. 
Ο νυχτερινός φωτισμός είναι αποκλειστικά 
από ηλιακή ενέργεια, τα πλαστικά μεταφέ-
ρονται στο Νταρ ες Σαλάαμ για ανακύκλωση, 
τα απορρίμματα τροφίμων θάβονται και με-
τατρέπονται σε κοπριά, το χαρτί 
είναι προϊόν καύσης ενώ τα με-
ταλλικά απόβλητα (κουτάκια α-
ναψυκτικών κτλ.) μεταφέρονται 
στο χωριό Τσαλίντζε όπου ντό-
πιοι φτιάχνουν μεταλλικά Land 
Rover και ήδη τέχνης. Όσο για 
τα σαπούνια και τα σαμπουάν 
είναι 100% βιολογικά, φτιαγμέ-
να από ντόπιους, βασισμένα σε 
φύκια της Ζανζιβάρης. Η δια-
μονή κοστίζει από 250-300 ευ-
ρώ/ημέρα περιλαμβανομένων 
τρίων γευμάτων haute cuisine 
και μία δραστηριότητα σαφάρι 
για δύο άτομα.  

Δέκα χιλιόμετρα νοτιότερα, ο Κουκούλης 
εγκαινιάζει αυτή την εποχή το Saadani River 
Lodge, το πρώτο κατάλυμμα πέντε αστέρων 
πάνω στον παρθένο ποταμό Γουάμι. «Εδώ θα 
μπορείς να πίνεις το κρασί σου και από κάτω 
να κάνουν βόλτα κροκόδειλοι και ιπποπότα-
μοι εντελώς ελεύθεροι», μας λέει. 

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟυ SANA 
Οι ανθρωπιστικές ανησυχίες φώλιασαν στην 
ψυχή του Κώστα Κουκούλη από τότε που  
άρχισε να ζει μέσα στη φύση του Σααντάνι: 
«Όπως λέει ο Πλούταρχος, πρέπει να δεις βα-
θιά μέσα στη φύση για να δεις καλύτερα. Στο 
Σααντάνι αντιλήφθηκα ότι η συμβίωση μετα-
ξύ ανθρώπων και φύσης δεν ήταν αρμονική. 
Οι ανάγκες μεγάλωναν και οι άνθρωποι δεν 

σκέφτονταν το μέλλον. Δεν 
υπήρχε εκπαίδευση, ιατρική 
περίθαλψη, εργασία για τον 
κόσμο –ψαράδες ήταν εδώ–  
οπότε ο συνδυασμός με όσα 
είχα ζήσει στο Μπουρούντι 
και ο πόλεμος ανάμεσα στη 
φύση και στον άνθρωπο με 
έκαναν να καταλήξω στο ότι 
οι άνθρωποι παίρνουμε από 
τη φύση χωρίς να δίνουμε. 
Έτσι οδηγήθηκα στο SANA». 

Το SANA είναι μια μη κερ-
δοσκοπική οργάνωση που ο 
Κουκούλης ίδρυσε το 2007 
για να διοχετεύσει τη μέρι-
μνα και την αγάπη του προς 

τη φύση και τους ανθρώπους της Αφρικής. 
«Η Αφρική έχει ζήσει σκλαβιά, εμφύλιους 

πολέμους και σήμερα ακόμη προσπαθεί να 
βρει το δρόμο της», λέει. «Έχουν κάνει τον 
κόσμο να τη συνδέει με τον πόλεμο, την 
πείνα, το AIDS, τη δυστυχία. Δεν είναι όμως 
έτσι. Η Αφρική είναι το μέλλον και πολλά 
κράτη σήμερα συντηρούνται από αυτή. 85% 
του μετάλλου κολτάν (απαραίτητο σε ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές) βγαίνει από την 
Κεντρική Αφρική». 

Τα πρότζεκτ SANA είναι ένας συντονισμός 
δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών ζω-
ής με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον στη 
γωνιά αυτή της ανατολικής Αφρικής. Αρχικά, 
χάρη στο SANA φτιάχτηκε το πρώτο ιατρείο 

δΙΑΜΟΝΗ & 
ΕυΑΙΣθΗΣΙΑ
• Saadani Safari Lodge 
& river Lodge
ΚραΤήσΕισ:  
τηλ.: +255 713 555 678, 
e-mail: reservations@
saadanilodge.com, www.
saadanilodge.com, www.
saadaniriverlodge.com
• Sana Saving Africa’s 
Nature in Tanzania Ltd. P.O. 
Box 9840, Dar Es Salaam, 
Tanzania, e-mail: info@
karibusana.com, τηλ.: 
+255 222 773 294, 
+255 713 139 245, 
www.karibusana.com.
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στο Σααντάνι και ένα σύστημα αιολικής ενέρ-
γειας για την άντληση νερού στο χωριό.  Ένα 
δεύτερο ιατρείο, με κόστος πάνω από 50.000 
ευρώ φτιάχνεται τώρα σε ένα άλλο χωριό, το 
Γκόνγκο. Σημαντικό έργο έχει γίνει και στο 
να δοθούν ευκαιρίες ανώτερης εκπαίδευσης 
στα παιδιά της περιοχής. «Για να μπει ένα 
παιδί στο γυμνάσιο το κόστος είναι γύρω στα 
180 ευρώ το χρόνο, ποσό που οι αγροτικές 
οικογένειες της περιοχής δεν μπορούν να α-
ντέξουν», λέει ο Κουκούλης. «Είχα ξεκινήσει 
μόνος μου αναλάμβοντας δώδεκα παιδιά και 
με τη βοήθεια επισκεπτών του Saadani Safari 
Lodge τα κάναμε είκοσι. Σήμερα έχουμε 
25 παιδιά στην εκπαίδευση, με υποστή-
ριξη του SANA». Παράλληλα, η οργά-
νωση χρηματοδοτεί την ανάπτυξη μίας 
μικρής οικοτουριστικής μονάδας, του 
Miseni Retreat, στο οποίο θα απασχο-
λούνται τουλάχιστον δεκαπέντε ντόπιες 
οικογένειες. Τα κέρδη θα πηγαίνουν 
πίσω στην κοινότητα. Παράλληλα έχει 
ξεκινήσει η λειτουργία μονάδας πα-
ραγωγής βιολογικού κάρβουνου που 
δεν προέρχεται από τα δέντρα αλλά από 
υπολείμματα του καλαμποκιού, καθώς 
και η συνεργασία με την καναδική εται-
ρεία Keshotrust (www.thekeshotrust.
org) για τη δημιουργία ενός περιβαλλοντι-
κού κέντρου εκπαίδευσης, στο οποίο παιδιά 
σχολικής ηλικίας να μαθαίνουν τα πάντα για 

τη φύση. «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε κάποιους  Έλληνες που μας βοηθούν για 
να γίνει το ιατρείο στο Γκόνγκο», επισημαίνει 
ο Κουκούλης. «Το SANA τώρα θα το αναλάβει 
μία Ελληνίδα, η Χρύσα Μπότου, που έμαθε 
για εμάς στην Αθήνα, ήρθε, μας βρήκε και 
τώρα θέλει να αφιερωθεί στο σκοπό μας».  

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς 
στο ανθρωπιστικό έργο του SANA; Απλώς 
επικοινωνώντας με τον Κώστα Κουκούλη 

ή τη Χρύσα Μπότου και να 
ανταλλάξουμε ιδέες. Πέρα α-
πό χρήματα, σημαντική είναι 
η προσφορά ιατρικού εξοπλι-
σμού, φαρμάκων, ρουχισμού, 
σχολικών ειδών, εφαρμογών 
εναλλακτικής ενέργειας... 

Η ΕΛΛΑδΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡδΙΑ 
Λίγα χρόνια πριν γνωριστούμε, ο Κουκού-
λης είχε περάσει μια πενταετία στην Αθήνα 
για σπουδές στην Ανωτάτη Εμπορική. Όμως, 
«Ούτε κατά διάνοια δεν σκέφτηκα να μείνω 
ποτέ στην Ελλάδα», λέει σήμερα με αφοπλι-
στική ειλικρίνεια. «Τα φοιτητικά μου χρόνια 
στην Αθήνα ήταν πολύ δύσκολα. Ένιωθα 
ότι δεν ανήκα εκεί. Δεν άντεχα το άγχος, 

την ταλαιπωρία. Ένιωθα σαν να 
ήμουν σε κλουβί. Κατάλαβα ότι 
η ζούγκλα είναι εκεί και όχι μέσα 
στη φύση. Η Ελλάδα για μένα εί-
ναι πανέμορφη, τα νησιά, η φύση 
της, αλλά μόνο για διακοπές». 

Τι μπορεί να λείπει από έναν 
Έλληνα 46 ετών, που γεννήθηκε 
και ζει στην καρδιά της Αφρικής 
και έχει αφιερωθεί σ’ αυτήν, θυσι-
άζοντας αξίες όπως η οικογένεια 
ή η καριέρα; «Πάνω απ’ όλα μου 
λείπουν οι γονείς μου, που ζουν 
πλέον στη Σάμο. Όμως, αισθάνο-
μαι ότι έχω μία άλλη οικογένεια 

εδώ, όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν 
μαζί μου. Δεν μου λείπει τίποτα άλλο. Είμαι 
περήφανος και για την ελληνική μου κατα-
γωγή και για το ότι γεννήθηκα σε αυτήν την 
υπέροχη ήπειρο». £
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ΠΑΡθΕΝΑ 
ΟΜΟΡφΙΑ
από πάνω προς 
τα κάτω: «Δεν 
αισθάνομαι να 
μου λείπει τίποτα 
στην αφρική».  
ή ελικοειδής 
υγρή ομορφιά του 
ποταμού Γουάμι. 
Ψαράδες μαζεύουν 
τα δίχτυα τους στην 
άμπωτη του ινδικού 
Ωκεανού, μπροστά 
από το Saadani 
Safari Lodge.

h
ΛΕΖΑΝΤΕΣ
13112007_66

15112007_324
Karibu Tena, καλωσήλθατε στην Τανζανία μας λέει ο Κώστας.
14122007_49
Συμμετέχοντας στην προσπάθεια της ελληνικής οργάνωσης «Για-

τροί της καρδιάς», για την κατασκευή σχολείων και την προμήθεια 
τροφίμων σε παιδιά προσφύγων, στο Μπουρούντι.

13112007_87
Σε ένα χωριό της Αφρικής αισθάνεται πιο άνετα ο Κώστας απ’ ότι 

στην κίνηση της Αθήνας. 
12112007_141 & 12112007_145
«Η συνεργασία με τους ντόπιους στην Αφρική είναι αδύνατη αν 

δεν μπεις πρώτα βαθιά στην ψυχή τους», λέει ο Κουκούλης.
12112007_266
Το Saadani Safari Lodge προσφέρει φιλοξενία πέντε αστέρων με 

απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. 
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