Κατά την Τεσσαρακοστή…
Στις 16 του Μάρτη µπαίνουµε σε µια νέα περίοδο του λειτουργικού έτους και
ξεκινάµε µια πορεία που θα µας οδηγήσει σε κάτι σηµαντικό. Κάθε ξεκίνηµα
προϋποθέτει κάποια προσπάθεια που επιτρέπει να αποκτήσουµε κάτι νέο: θα
αγωνιστούµε για να ζήσουµε στην κατάληξη του δρόµου µυστηριακά το Πάσχα του
Κυρίου. Κατά την πορεία αυτή, η Εκκλησία - αλλά και οι συγκυρίες που ζει η
χώρα µας µε τα προβλήµατά της - µας καλεί στη µετάνοια. Που σηµαίνει ότι
καλούµαστε, µέσα σε µια ατµόσφαιρα περισυλλογής και προσευχής, να εξετάσουµε
και να αναθεωρήσουµε τόσο τις σχέσεις µας µε το συνάνθρωπο όσο και τις σχέσεις
µας µε το Θεό.
Συνάνθρωποι µας είναι και οι φτωχοί, κυρίως αυτοί που πεινούν, κρυώνουν ή
δεν έχουν στέγη. Αρκετοί φορείς στις εκκλησιαστικές µας επαρχίες ή κοινότητες –
ενορίες, µονές, οργανώσεις ή αδελφότητες – ασταµάτητα προσπαθούν µε
ευαισθησία να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο.
Στην τοπική µας Εκκλησία, µετά από µια πεντάµηνη διακοπή, η Κάριτας ξεκινά
µε ένα νέο φορέα που στοχεύει να υπηρετήσει τους ξεχασµένους, τους
ανυπεράσπιστους και τους εγκαταλειµένους στην τύχη τους. Οι Α.Ο. σάς
ενηµερώνουν για την καινούργια προσπάθεια που καλύπτει βασικές ανάγκες των
προσφύγων και των µεταναστών. Στη µεγάλη περιοχή της Αθήνας, οι συνάνθρωποί
µας αυτοί δεν είναι µονάδες ή δεκάδες, αλλά χιλιάδες!… Μόλις βγαίνουµε από το
σπίτι µας τους συναντάµε, όπως ο Κυρηναίος συνάντησε τον Ιησού.
Τα δύο σηµαντικά θέµατα που ξεκινήσαµε στο προηγούµενο τεύχος
συνεχίζουν.
- Η έλλειψη κλήσεων, το καυτό και πολύπλοκο αυτό πρόβληµα δεν
αντιµετωπίζεται µε συνταγές. Όλοι το καταλαβαίνουµε! Η Σύνοδος των Επισκόπων
µας θα τις είχε βρει. Απεναντίας, µελέτησε το θέµα κατά τις δύο τελευταίες
συνάξεις της. Κάλεσε να συµβάλουν στη µελέτη και την αντιµετώπιση του
προβλήµατος αντιπροσώπους του Κλήρου και των Μοναχών. Πιστεύω ότι δεν
κάλεσε ακόµη τους Λαϊκούς, γιατί είναι νωπές οι θέσεις, οι επιθυµίες και τα
οράµατά τους όπως αυτά διατυπώθηκαν στις δυο πανελλήνιες συνάξεις και,
παλιότερα, στα 5-6 πανελλήνια συνέδρια όπου συµµετείχαν. ∆εν ξεχνώ τα τοπικά,
όπως Σύνοδοι, συνέδρια ή συνάξεις εκκλησιαστικών επαρχιών ή άλλων φορέων της
Εκκλησίας µας . Το περιοδικό έχει µεγάλη αρθρογραφία - σε ειδικά τεύχη και µη µαρτυριών, µελετών, εµπειριών, ερευνών ή οµιλιών πάνω στην κλήση του λαϊκού,
του µοναχού, και του κληρικού. Οι σελίδες του Περιοδικού είναι στη διάθεση κάθε
καλόπιστου λαϊκού που θέλει να συµβάλει στο διάλογο και σε µια ρεαλιστική αλλά
και ποιµαντική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Εξάλλου είναι και ο πιο άµεσα
ενδιαφερόµενος. Οι µοναχοί, οι ιερείς και οι επίσκοποι δεν διαθέτουν πέραν από
τον καλό λόγο και τις ποιµαντικές αποφάσεις πολλές άλλες δυνατότητες.
- Τη θεολογική και ποιµαντική δυναµική της Β’ Βατικανής Συνόδου δεν
µπορούν να ανατρέψουν εξωτερικοί ή εσωτερικοί στην Εκκλησία παράγοντες, ούτε
ρεύµατα ή άτοµα. Είναι έργο του Πνεύµατος. Οι Α.Ο. παρουσιάζουν στο τεύχος τις
αξιολογήσεις των επισκόπων που έλαβαν µέρος στη έκτακτη Σύνοδο των
Επισκόπων (τέλος ’85).
π. Γαβριήλ Μαραγκός τ.Ι.

Τοπική Εκκλησία

Σε νέα βάση το προσφυγικό έργο της Κάριτας
• Φίλε Αντώνη*, ας ξεκινήσουµε µε το θέµα που σε απασχόλησε τον τελευταίο
καιρό: η εξυπηρέτηση των ανθρώπων που έχουν άµεση ανάγκη από τροφή και
ενδυµασία.
- Η Κάριτας Αθήνας, σε συνεργασία µε δύο άλλες τοπικές Κάριτας, την
Κάριτας «Θεία Πρόνοια» και την Κάριτας Αρµενορρύθµων, ίδρυσε τελευταία την
Κάριτας Αθήνας - Προσφυγικό Έργο για την εξυπηρέτηση των προσφύγων και
µεταναστών που βρίσκονται στην περιοχή Αττικής.
Bασικός στόχος σύστασης του νέου θεσµού είναι η παροχή βοήθειας σε
φαγητό, τρόφιµα, ρούχα, και η εν γένει κοινωνική συµπαράσταση προσφύγων και
µεταναστών που διαµένουν στην περιοχή της Αττικής και βρίσκονται σε ανάγκη,
αδιακρίτως φύλου, φυλής, γλώσσας, εθνικότητας και θρησκευτικών ή πολιτικών
πεποιθήσεων, µε σκοπό την οµαλή ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό της χώρας
µας, αλλά και την ενίσχυση της προοπτικής επαναπατρισµού τους στις χώρες
προέλευσής τους, εφόσον το επιθυµούν.
Ο Θεσµός εγκαταστάθηκε και λειτουργεί σε ξεχωριστό, δωρεάν
παραχωρούµενο από την Καθολική Ιερά Μονή της Παµµακαρίστου Θεοτόκου,
7όροφο κτίριο στην πλατεία Βάθης, επί της οδού Καποδιστρίου 52.
• Θέλετε να περάσουµε σε πιο συγκεκριµένα πράγµατα και να µιλήσουµε µε
αριθµούς;…
- Οι άνθρωποι που εξυπηρετούνται σε καθηµερινή βάση (250 περίπου τον
αριθµό) είναι 95% αλλοδαποί (Ιρακινοί, Αφγανοί, Πακιστανοί, Ινδοί, Κούρδοι,
Σοµαλοί, Σουδανοί κ.λπ.).
Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες µας περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
- Πλήρες ζεστό φαγητό σε τραπεζαρία, ∆ευτέρα – Παρασκευή, για 250
πάνω κάτω άτοµα την ηµέρα. Σε δυόµισι µήνες περίπου από την έναρξη του
συσσιτίου, 10 Νοεµβρίου 2004 µέχρι 31 Ιανουαρίου 2005, εξυπηρετήθηκαν στην
τραπεζαρία της οδού Καποδηστρίου 52, 11.584 άτοµα.
- ∆ιανοµή τροφίµων και ρούχων σε πρόσφυγες και µετανάστες αλλά και
απόρους Έλληνες. Στο ίδιο µε το παραπάνω διάστηµα, χορηγήθηκαν 420 τσάντες
µε διάφορα είδη τροφίµων σε οικογένειες που έχουν ανάγκη και διανεµήθηκαν
ρούχα σε 764 πρόσφυγες και µετανάστες και εν γένει απόρους.
• Ας δούµε και άλλους τοµείς που ξεπερνούν την άµεση δράση και που αγγίζουν
βαθύτερες ανάγκες, εξίσου ζωτικές.
- Πράγµατι. Θα αναφερθώ σε τρεις σηµαντικούς τοµείς που σχετίζονται µε την
κοινωνική υπηρεσία, τα εκπαιδευτικά και τα αναπτυξιακά προγράµµατα.
Η Κοινωνική Υπηρεσία είναι στελεχωµένη µε έµπειρη πτυχιούχο κοινωνική
λειτουργό. Στόχος της Υπηρεσίας είναι να βοηθάει µετανάστες και πρόσφυγες στην
προσαρµογή τους στη χώρα µας και στη συνειδητοποίηση των αναγκών τους µε

απώτερο σκοπό να αξιοποιήσουν τη βοήθεια που τους προσφέρεται ώστε να γίνουν
αυτάρκεις για τον εαυτό τους και χρήσιµοι για την οικογένεια και την πατρίδα τους.
Συγκεκριµένα, προσφέρεται πληροφόρηση και υποστήριξη σε διάφορα θέµατα,
όπως π.χ. σχετικά µε τον τρόπο και τα δικαιώµατα παραµονής τους στη χώρα, τη
δυνατότητα εκπαίδευσης των ιδίων και των παιδιών τους και ο,τιδήποτε άλλο τους
απασχολεί. Σε συνεργασία µε δικηγόρο και ιατρικό προσωπικό, που προσφέρουν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, η Κοινωνική Υπηρεσία πληροφορεί καλύτερα τους
ενδιαφερόµενους σε νοµικά ζητήµατα και σε θέµατα υγείας.
Τέλος η ίδια υπηρεσία έχει δηµιουργήσει ένα µεγάλο δίκτυο επικοινωνίας µε
φορείς ∆ηµοσίου και µη, µε στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών όσων
εµφανίζονται στους χώρους µας .
Κατά το διάστηµα που µεσολάβησε από την έναρξη του Έργου στις 10
Νοεµβρίου 2004 µέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2005, έχουν εξυπηρετηθεί από την
κοινωνική λειτουργό πάνω από 130 άτοµα. σε διάφορους τοµείς.
Ας έλθουµε στο δεύτερο τοµέα: Τα Εκπαιδευτικά προγράµµατα για
µετανάστες και πρόσφυγες, όπως και για τα παιδιά τους, προκειµένου αυτά να
εφοδιάζονται µε τις απαραίτητες και απαιτούµενες για την ηλικία τους γνώσεις
µέχρι την οριστικοποίηση του καθεστώτος των γονέων τους. Έχουν γίνει ήδη
πολλές επαφές µε εθελοντές, προκειµένου να αρχίσουν σύντοµα στους χώρους µας
σχετικά εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Ακόµη πιο σηµαντικός είναι ο τοµέας που σχετίζεται µε την οργάνωση ή
συµµετοχή σε αναπτυξιακά προγράµµατα τα οποία διαχειρίζονται οι Κάριτας
Ευρώπης και η ∆ιεθνής Κάριτας καθώς και σε προγράµµατα που προκηρύσσονται
από Ελληνικούς ∆ηµόσιους Φορείς, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή ∆ιεθνείς
Οργανισµούς και αναφέρονται σε θέµατα µεταναστών και προσφύγων.
• Ας πάµε ακόµη πιο βαθιά. Στον οµοσπονδιακό χώρο που ίδρυσαν οι τρεις Κάριτας χρειάζεται µεγαλύτερο άνοιγµα, εντονότερη αναζήτηση τόσο νέων συνεργασιών
όσο και καινούργιων πηγών οικονοµικής ενίσχυσης…
- Έχετε δίκιο, απαιτούνται ακόµη µεγαλύτερες προσπάθειες, όπως µελέτη,
έρευνα και αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται από την υλική και
πνευµατική φτώχεια στον κόσµο, µεταξύ άλλων και µέσω της συµµετοχής σε
αναπτυξιακά προγράµµατα που προκηρύσσονται από ελληνικούς, κοινοτικούς ή
ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισµούς και φορείς, µε στόχο τη συνεχή
αναβάθµιση των προσφερόµενων στους µετανάστες και πρόσφυγες κοινωνικών,
πολιτισµικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Το βασικό µας πρόβληµα ασφαλώς είναι η εξεύρεση των απαραίτητων
οικονοµικών πόρων και η πλαισίωση του Έργου από κατάλληλους εθελοντές και
αξιόλογους ειδικούς συνεργάτες. Ευτυχώς το Προσφυγικό έργο έχει ήδη εκτιµηθεί
θετικά και τα βοηθήµατα φτάνουν από πολλές πηγές, ενώ 50 περίπου εθελοντές
συµπαρίστανται τη ∆ιοικούσα Επιτροπή, που αποτελείται από 5 λαϊκούς, άµισθους,
εθελοντές που προέρχονται από τις 3 τοπικές Κάριτας.
•

Ποιοι οι πόροι σας, συγκεκριµένα;…

- Ο νεοσυσταθείς θεσµός Κάριτας Αθήνας - Προσφυγικό Έργο δεν έχει ιδίους
οικονοµικούς πόρους. Συντηρείται από πάγιες εισφορές των τριών καθολικών
Αρχιερέων της Αθήνας, το Σεβ/το κ. Νικόλαο Φώσκολο, Αρχιεπίσκοπο των εν
Αθήναις Καθολικών, το Σεβ/το κ. Ανάργυρο Πρίντεζη, Έξαρχο των

Ελληνορρύθµων Καθολικών Ελλάδος, το Σεβ/το κ. Νισσάν Καρακεχαγιάν, Έξαρχο
των Αρµενίων Καθολικών Ελλάδος, από δωρεάν παραχώρηση τροφίµων και
ρούχων εκ µέρους κρατικών και ιδιωτικών φορέων, από οικονοµικές ενισχύσεις
εκκλησιαστικών, κρατικών και επιχειρησιακών φορέων, από συνδροµές
Υποστηρικτών του Έργου και κυρίως από βοηθήµατα ιδιωτών και εργασιακή
προσφορά εθελοντών, που προσφέρουν µε ανιδιοτέλεια και χαµόγελο στα χείλη τον
ελεύθερο χρόνο τους για την εξυπηρέτηση φτωχών και παραµεληµένων
συνανθρώπων µας
Το Προσφυγικό Έργο των Κάριτας Αθήνας λειτουργεί µε πέντε έµµισθους
συνεργάτες, αλλά στηρίζεται κυρίως σε εθελοντές. Ο εθελοντισµός αποτελεί
βασικό παράγοντα λειτουργίας του θεσµού. Οι εθελοντές ανέρχονται σήµερα σε 50
περίπου άνδρες και γυναίκες, και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανιδιοτελώς, σε
ηµερήσια βάση εκ περιτροπής, στο κτίριο της πλατείας Βάθης.
• Στην αρχή της συζήτησης µάς είπατε ότι ο φορέας Κάριτας Αθήνας Προσφυγικό Έργο ιδρύθηκε από την Κάριτας Αθήνας σε συνεργασία µε την Κάριτας
«Θεία Πρόνοια» και την Κάριτας Αρµενίων. Υπάρχουν λοιπόν δεσµοί ανάµεσα στο
νέο φορέα και την Κάριτας Αθήνας. ∆ώστε µας επίσης µερικές σύντοµες πληροφορίες
για το έργο της. Ποιο φάσµα καλύπτουν οι δραστηριότητές της;…
- Καταρχάς πρέπει να πούµε ότι το προσφυγικό έργο των Κάριτας της περιοχής
Αθηνών εντάχθηκε, για νοµικούς και λειτουργικούς λόγους, στο αναγνωρισµένο
από την Πολιτεία σωµατείο Κάριτας Αθήνας, αλλά λειτουργεί ως ανεξάρτητη και
αυτοδιοίκητη µονάδα υπό το όνοµα «Κάριτας Αθήνας - Προσφυγικό Έργο».
Πάντως, η Κάριτας Αθήνας, ως φιλανθρωπικό και αναπτυξιακό Σωµατείο της
Καθολικής Εκκλησίας Αθηνών, προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του σε κάθε
άνθρωπο που έχει ανάγκη, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος, φυλής, εθνικότητας ή
γλώσσας. Η Καριτας Αθήνας, που λειτουργούσε ήδη ως φιλανθρωπική οργάνωση
από το 1978, ιδρύθηκε ως Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το 1987.
Θα προσθέσω και µια άλλη πληροφορία µέσω του Περιοδικού σας: Η Κάριτας
Αθήνας, αποτελεί από το ∆εκέµβριο του 2004 και αναγνωρισµένη Μη
Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.), εγγεγραµµένη στα µητρώα της Υπηρεσίας
∆ιακρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.∆.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών,
µε αριθµό µητρώου 344. Το γεγονός αυτό, που επιδιώξαµε ευθύς αµέσως µετά τη
σύσταση του θεσµού Κάριτας Αθήνας - Προσφυγικό Έργο, θα µας επιτρέψει να
λάβουµε µέρος σε κρατικά και κοινοτικά Προγράµµατα και βοηθάει ασφαλώς την
Εκκλησία µας να κινείται στο άµεσο και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Οι βασικές δραστηριότητες της Κάριτας Αθήνας αναφέρονται στους Τοµείς
Αιµοδοσίας, Υγείας, Φυλακών, Προσφύγων, Τρίτης ηλικίας, Εµψύχωσης και
Κοινωνικής Συµπαράστασης, Αναδόχων απόρων ηλικιωµένων, ∆ιανοµής τροφίµων
και ρούχων κ.λπ. Εξυπηρετούνται κατ’ επανάληψη, κατά τη διάρκεια του έτους,
πάνω από 1000 άτοµα το χρόνο, άποροι Έλληνες, αλλά και σε µεγάλο ποσοστό (σε
µερικές περιπτώσεις 95%-100%), ξένοι, µετανάστες και πρόσφυγες.
Στα 25 χρόνια προσφοράς και αγάπης, η Κάριτας Αθήνας είχε σηµαντική
φιλανθρωπική δράση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
• Ποιες είναι οι σχέσεις της Κάριτας Αθήνας, και κατ’ επέκταση της Κάριτας
Αθήνας - Προσφυγικό Έργο, µε την παγκόσµια Κάριτας;

- Θα είµαι επιγραµµατικός. Η Κάριτας Αθήνας, σωµατείο µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, εντάσσεται, όπως και οι δύο άλλες Κάριτας της περιοχής Αθηνών, σε
ένα παγκόσµιο δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που υπάγονται στη
∆ιεθνή Κάριτας.
Η ∆ιεθνής Κάριτας, έκφραση φιλανθρωπίας και αγαθοεργίας της Καθολικής
Εκκλησίας, αποτελεί ένα παγκόσµιο δίκτυο κοινωνικής και οικονοµικής
συµπαράστασης ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, ανεξαρτήτως θρησκείας,
εθνότητας, φυλής ή γλώσσας. ∆ραστηριοποιείται σε 198 κράτη ανά την οικουµένη,
υπό µορφή συνοµοσπονδίας αυτόνοµων µελών.
Η ∆ιεθνής Κάριτας είναι οργανωµένη κατά γεωγραφική περιφέρεια, κατά
κράτος σε κάθε περιφέρεια και κατά περιοχή µέσα στα διάφορα κράτη.
• Πριν χρόνια είχα τη χαρά να παρουσιάσω στο Περιοδικό την οργανωτική
δοµή και τις προτεραιότητες της Κάριτας Ευρώπης. Οι δεσµοί µας µε την Περιφέρεια
έχουν αυξηθεί; Μιλήστε µας συνοπτικά για την οργάνωση, τις ευαισθησίες και
δραστηριότητές της. Ποιες οι δικές σας αναµονές;…
- Η Κάριτας - Ευρώπη, στην οποία ανήκει η Κάριτας Ελλάς και κατ’ επέκταση
η Κάριτας Αθήνας, η Κάριτας «Θεία Πρόνοια» και η Κάριτας Αρµενίων, όπως και
οι άλλες Κάριτας της Ελλάδος, αποτελεί µια από τις επτά γεωγραφικές περιφέρειες
της ∆ιεθνούς Κάριτας και περιλαµβάνει σήµερα 44 αυτόνοµες εθνικές Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη µε πολλές τοπικές οργανώσεις σε
κάθε κράτος.
Παρά την αυτονοµία των εθνικών Μ.Κ.Ο, η Κάριτας Ευρώπη δίνει µεγάλη
σηµασία στη συνεργασία και το συντονισµό ενεργειών τόσο µέσα στα πλαίσια της
περιοχής της Ευρώπης όσο και στη συνεργασία της µε τις άλλες έξι Περιφέρειες
της ∆ιεθνούς Κάριτας, προκειµένου η δράση της να είναι πιο αποτελεσµατική για
την παροχή υλικής και ηθικής βοήθειας στους κοινωνικά παραµεληµένους και για
την προστασία των συµφερόντων τους, όπου και µε όποιες συνθήκες και αν αυτοί
βρίσκονται, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος ή άλλης διάκρισης.
Οι δραστηριότητες των Μ.Κ.Ο. Κάριτας στην Ευρώπη περιλαµβάνουν, µεταξύ
άλλων, την υλική και ηθική υποστήριξη κοινωνικά παραµεληµένων προσώπων,
(όπως ατόµων τρίτης ηλικίας, ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες, µεταναστών και
προσφύγων και άλλων οµάδων που έχουν ανάγκη συµπαράστασης), την προσφορά
εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό
και την αντίστοιχη εκπαίδευση µε σκοπό την οµαλή ένταξη των ανθρώπων αυτών
στον κοινωνικό ιστό.
Ακόµη οι Μ.Κ.Ο. Κάριτας στην Ευρώπη αναλαµβάνουν διεθνείς συνεργασίες
µε αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών των αναπτυσσόµενων χωρών µε
στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονοµικού και κοινωνικού επιπέδου των
κατοίκων τους και τη µείωση της φτώχειας.
Σκοπός και Στρατηγική της Κάριτας Ευρώπη για την πενταετία 2005-2010 είναι
«Αλληλεγγύη στην καρδιά της Ευρώπης». Σε µια άλλη ενδεχοµένως ευκαιρία θα
µπορούσαµε να αναπτύξουµε τη «Στρατηγική» αυτή της Κάριτας Ευρώπη. Ας
σηµειώσουµε σήµερα απλά ότι η Κάριτας Ευρώπη βλέπει την «Αποστολή» της ως
δέσµευση για την εκρίζωση της φτώχειας και του κοινωνικού παραγκωνισµού από
τον κόσµο και «΄Οραµά» της είναι να επικρατήσει ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη
και αξιοπρέπεια για όλους.
Και τώρα στα δικά µας. Η «Κάριτας Αθήνας - Προσφυγικό Έργο» συνεχίζει το
έργο που µέχρι το Μάιο του 2004 εκτελούσε η Κάριτας Ελλάς.

Θεωρώ ότι οι συνθήκες τώρα είναι πιο δύσκολες για τη χώρα µας. Μέρα µε την
ηµέρα αυξάνονται οι φτωχοί Έλληνες και πολλαπλασιάζονται οι πένητες
πρόσφυγες και µετανάστες. Πολλές φορές βρισκόµαστε στην ανάγκη να κλείνουµε
τις πόρτες του συσσιτίου γιατί αυτοί που ζητούν ένα ζεστό πιάτο φαγητού κάθε
µέρα συχνά ξεπερνούν τους 275 και δεν µπορούµε να ανταποκριθούµε για πολύ σε
ένα τέτοιο αριθµό εξυπηρετούµενων. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν σταµατούν στο
πιάτο του φαγητού. Ζητούν τρόφιµα, ζητούν ρούχα και κλινοσκεπάσµατα, αλλά
ζητούν κυρίως κοινωνική συµπαράσταση, ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη,
νοµική στήριξη, δυνατότητα βασικής εκπαίδευσης και τελικά κοινωνική
αναγνώριση..
Η Κάριτας Αθήνας-Προσφυγικό Έργο προσπαθεί να ανταποκριθεί στις
αυξηµένες απαιτήσεις του Έργου, αλλά τα µέσα, τόσο τα οικονοµικά, όσο και τα σε
ανθρώπινο δυναµικό, είναι περιορισµένα. Έτσι, στη φυσική κόπωση που
συσσωρεύει η καθηµερινή πολύωρη ενασχόληση µε το έργο, προστίθεται και η
θλίψη για τις περιορισµένες δυνατότητές µας και η αγωνία µας να ανταποκριθούµε,
όπως θα θέλαµε και όπως θα ταίριαζε στους συνανθρώπους µας που βρίσκονται σε
ανάγκη.
• Φίλε Αντώνη, αυτά που µας λες πράγµατι µας συγκινούν βαθιά και είµαι
βέβαιος ότι ανάλογα είναι και τα αισθήµατα των αναγνωστών µας. Τελειώνοντας,
πάµε ακόµη πιο βαθιά;… Αν συµφωνείτε;…Πώς βλέπετε τη δυνατότητα συνέχισης
αυτού του Έργου;…
- π. Γαβριήλ, µπορώ να µη συµφωνήσω και να αποφύγω τις αδιάκριτες
ερωτήσεις σας;... Μας λείπουν, βέβαια, τα οικονοµικά και µη µέσα, αλλά έχουµε τη
διάθεση για δουλειά και την εκτίµηση του περιβάλλοντός µας. Το Προσφυγικό
Έργο γίνεται µέρα µε την ηµέρα πιο γνωστό. Οι κρατικοί και δηµοτικοί φορείς
συνεργάζονται άνετα µαζί µας και µας βοηθούν. Ιδιωτικές επιχειρήσεις µας
συµπαραστέκονται και µας συνδράµουν (πρόσφατα µια γνωστή εταιρία ανέλαβε να
µας προµηθεύει το καθηµερινό ψωµί στο «Τραπέζι του Πρόσφυγα» για µια
περίοδο επτά µηνών, και περιµένω να θελήσει να συνεχίσει και µετά την εκπνοή
της περιόδου αυτής ή να βρεθεί κάποιος άλλος ιδιώτης που θα προσφερθεί να
συνεχίσει την ωραία αυτή πρωτοβουλία). ∆εχόµαστε προσφορές από τους ενορίτες
των καθολικών ενοριών της Αθήνας, από απλούς ανθρώπους, από καλλιτέχνες
(ένας γλύπτης χάρισε όλο το προϊόν της εκθέσεως των έργων του για το «τραπέζι
του φτωχού») και από απλούς µεροκαµατιάρηδες και συνταξιούχους
Εξάλλου, έχουµε την εκπεφρασµένη θέληση των τριών καθολικών Ιεραρχών
της περιοχής Αθηνών να κρατήσουν ανοικτό το «τραπέζι του πρόσφυγα» και την
αγάπη και συµπαράσταση των καθολικών Μοναχών και των καθολικών Σχολείων
της περιοχής µας που αγκάλιασαν και στηρίζουν το Έργο οικονοµικά αλλά και µε
την παρουσία µαθητών τους στην εξυπηρέτηση των σιτιζόµενων. Η Κάριτας
Ευρώπη και επί µέρους ευρωπαϊκές Κάριτας παρακολουθούν µε ενδιαφέρον τη νέα
µας προσπάθεια και ελπίζουµε στη συµπαράστασή τους. Ήδη έχουµε υποβάλει
προτάσεις για συµµετοχή σε κυβερνητικά προγράµµατα που θα µας δώσουν τη
δυνατότητα συνεργασίας µε γνωστούς στη χώρα µας και το εξωτερικό κοινωνικούς
φορείς και θα τονώσει τα οικονοµικά µας, αλλά και η Εκκλησία µας θα είναι πιο
αποδοτική στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της χώρας µας.
Κυρίως όµως πιστεύουµε στη συµπαράσταση των εθελοντών που, µαζί µε τη
∆ιοικούσα Επιτροπή, στηρίζουν και προωθούν το Έργο. Γυναίκες, αλλά και άνδρες
εθελοντές (8-10 την ηµέρα), βοηθούν, ως καλοί Σαµαρείτες, στην κουζίνα και την

τραπεζαρία, σερβίροντας το φαγητό σε 2-3 σκεύη για κάθε σιτιζόµενο, µαζεύοντας
τα αποφάγια, πλένοντας τα πιάτα και λοιπά σκεύη και τακτοποιώντας τα τραπέζια
για να υποδεχθούν και πάλι µε χαµόγελο και ανοικτή καρδιά τους πεινασµένους και
ταλαίπωρους πρόσφυγες και µετανάστες, αλλά και έλληνες συνανθρώπους µας που
βρίσκονται σε ανάγκη. Γιατροί και νοµικοί εθελοντές παρέχουν αφιλοκερδώς τις
υπηρεσίες τους για να βοηθήσουν µε τη συµβουλή τους µια άµεση και επείγουσα
ανάγκη. Μοναχοί και µοναχές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην τραπεζαρία και
αλλού, αλλά και τη βοήθειά τους για ρούχα και κλινοσκεπάσµατα όπως επίσης και
για εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Το Έργο ασφαλώς είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί πολλές θυσίες.
Για µας, που βρισκόµαστε κάθε µέρα στο Κέντρο των προσφύγων και
µεταναστών, η µεγάλη µας ικανοποίηση και αµοιβή είναι το αβίαστο χαµόγελο των
φτωχών και ταλαιπωρηµένων συνανθρώπων µας, που βρίσκουν ένα πιάτο ζεστό
φαγητό και λίγη αγάπη από ανθρώπους, που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις
υπηρεσίες τους γι’ αυτούς, στο στέκι της αγάπης, στο «σπίτι του πρόσφυγα και του
φτωχού» της οδού Καποδιστρίου 52.
• Αντώνη, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που µου έδωσες να γνωρίσω,
ερχόµενος δύο πρωινά στο σπίτι του Πρόσφυγα, την ανθρώπινη ατµόσφαιρα που
επικρατεί, τη γενναιοδωρία όσων εργάζεστε εκεί και υποδέχεστε ανθρώπους που
έχουν ανάγκη από τροφή. Το χαµόγελό τους πράγµατι δείχνει ότι στους χώρους σας
βρίσκουν κάτι παραπάνω. Την ανθρωπιά, το σεβασµό της προσωπικότητά τους και τη
φιλία που δηµιουργείται µε τους εθελοντές. Τη δεύτερη φορά ήλθα «στο τραπέζι» να
φωτογραφήσω σκηνές από το γεύµα για τους Α.Ο. Είδα τα προβλήµατα που
προκύπτουν από την πολυκοσµία: Το φόβο µην τυχόν και δεν προλάβουν φαγητό. Τις
ανασφάλειες των ξενιτεµένων που τους κάνουν εριστικούς. Τις παράλογες απαιτήσεις
µερικών να έχουν προτεραιότητα Χρειάζεται ανθρώπινη µαεστρία και να ξέρεις να
υποδέχεσαι χριστιανικά το φτωχό!… Κατόπιν έµαθα ότι στις 7/2 στην τραπεζαρία
σιτίστηκαν 284 άτοµα, παιδιά, γυναίκες, άντρες, αλλά κυρίως νεαρά άτοµα. Καλή
εργασία!
* Η συνέντευξη δόθηκε από τον κ. Αντώνη Ι. Φώσκολο, Πρόεδρο της ∆ιοικούσας
Επιτροπής στον π. Γαβριήλ Μαραγκό.

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

(10/11/2004-31/1/2005)
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕΒ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

15.000,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕΒ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

10.000,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕΒ.ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΑΧΩΝ (Ε.Κ.Μ.Ε.)

1.500,00
11.500,00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑΝΩΝ Α∆ΕΡΦΩΝ

3.000,00

ΑΠΌ ΕΝΟΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

2.000,00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ COR UNUM
ΠΡΟΣΦΟΡΑ CARITAS EUROPA (E.S.F.)

10.000,00
8.569,00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

8.859,06

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ι∆ΙΩΤΩΝ

6.414,72

ΑΠΌ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

1.685,00

ΑΠΌ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Νο 1 (Bazaar)

1.335,95

ΑΠΌ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Νο 2

837,00
80.700,73

ΣΥΝΟΛΟ

Τοπική Εκκλησία

Γύρω από την προβληµατική των κλήσεων
Ο Γιάννης Ασηµάκης* είναι ένα νεαρό παιδί που στοχεύει στο ιερατείο, ανήκει στην
εκκλησιαστική επαρχία της Σύρου και, προς το παρόν, σπουδάζει φιλοσοφία στην Πάδοβα.
Τελευταία εκδήλωσε την επιθυµία να µιλήσει για ένα καυτό θέµα: οι κλήσεις στη χώρα
µας. Τον ευχαριστούµε θερµά. Και κάνουµε µιαν ευχή: η σκέψη του να φλογίσει το δικό
µας ενδιαφέρον!


Πριν απ’ όλα θα ήθελα να σε ρωτήσω: τι σε κάνει να θες να µιλήσεις
γύρω από το καυτό ζήτηµα των κλήσεων ή, όπως το διατύπωσες, την προβληµατική
των κλήσεων;
- Αν και γνωρίζω ότι το θέµα είναι δύσκολο και λεπτό, εντούτοις διαπιστώνω
κάποια έλλειψη ευαισθησίας στην τοπική µας εκκλησία. Για παράδειγµα, στον
Καθολικό Τύπο, στην ποιµαντική των ενοριών. Υπάρχει κάποιο κενό! ∆εν
παραβλέπω µερικές προσπάθειες µοναχικών ταγµάτων.
∆εύτερο, πρόθεσή µου είναι να µοιραστώ µε άλλους µερικές σκέψεις γύρω από
το θέµα, και να προβληµατιστώ µαζί τους, ξεκινώντας ένα διάλογο. Το ξέρω ότι
δεν διαθέτω δηµοσιογραφική πείρα, ούτε κατάρτιση. Νοµίζω όµως ότι η όραση και
η ακοή δεν µου λείπουν. Τόσο στη Σύρο, απ’ όπου κατάγοµαι, όσο και στην Τήνο,
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη – που έχω επανειληµµένα επισκεφτεί – βλέπω ότι η
παρουσία ιεροσπουδαστών στην εκκλησία ή αφήνει αδιάφορους τους πολλούς ή
προκαλεί σχόλια. Πιστεύω ότι η παρουσία των ελάχιστων νέων ιεροσπουδαστών
πρέπει να προτρέπει τον κόσµο στην προσευχή. Είναι πολύ ωραίο να µιλάς για το
Θεό, πολύ δύσκολο όµως να µιλάς µε το Θεό.
Ένας τρίτος λόγος: επειδή ακριβώς βρίσκοµαι στο στάδιο της διαµόρφωσης,
της µελέτης και της προετοιµασίας, βλέπω ότι αυτό που εγώ, εδώ στην Πάδοβα,
βιώνω καθηµερινά µπορεί να γίνει χαµόγελο και τραγούδι στην απελπισία ή την
αδιαφορία πολλών ανθρώπων.

Γιάννη, χαίροµαι ιδιαίτερα για το νεανικό σου ενθουσιασµό. Και τούτο,
δίχως κάποια δόση κριτικής ή υποτίµησης.
- Μου λέτε ότι διακρίνετε στα λόγια µου ενθουσιασµό και θέρµη. Σας
ευχαριστώ για το κοµπλιµέντο! Παρά την απειρία µου, έχω καταλήξει σε κάτι:
νοµίζω ότι οι ιερείς που έχουν χάσει τη χαρά της κλήσης τους ή αυτοί – κληρικοί

και µοναχοί – που «συµβιβάστηκαν» µε την καθηµερινότητα, έγιναν φτωχότεροι
και φτώχυναν και τους άλλους πιστούς.
Ναι, είναι δίχως άλλο ένας πειρασµός, µας παρανοµεύει όλους – ιερείς και
µοναχούς – στο διάβα της πορείας µας, κυρίως, όταν αρχίζουν και µας βαρύνουν τα
χρόνια. Ας ξεκινήσουµε όµως πιο άµεσα την ανάλυση του θέµατος, σχετικά µε την
προβληµατική των κλήσεων. Σε τι δίνεις προτεραιότητα;
Κατά την άποψή µου, το καθήκον της προαγωγής των ιερατικών κλήσεων
αφορά ολόκληρη τη χριστιανική κοινότητα, η οποία οφείλει να το εκπληρώνει µε
µια γνήσια χριστιανική ζωή. Σ’ αυτή την προαγωγή η πολυτιµότερη συµβολή
προσφέρεται από τις οικογένειες, τις εµψυχωµένες από πνεύµα πίστης, αγάπης,
ευσέβειας. Το οικογενειακό περιβάλλον γίνεται το πρώτο ιεροσπουδαστήριο1. Και
απ’ εδώ προέρχεται η µεγαλύτερη δυσκολία. Πολλοί γονείς βλέπουν σαν αποτυχία
ή κατάρα για τα παιδιά τους το κάλεσµα του Θεού στην ιεροσύνη ή τη µοναχική
ζωή. Επίσης δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο της οικογένειας δίχως χριστιανικές
αρχές, για πολλούς η χριστιανική πίστη έχει υποδεέστερο ρόλο στη ζωή ή έχει
καταντήσει κοινωνική υποχρέωση ή ανώριµη ανάγκη. Με ελαττωµατική
χριστιανική µαρτυρία στη ζωή, πώς θα προκύψουν κλήσεις;…

Μίλησες για το καθήκον της προαγωγής των ιερατικών κλήσεων. Την
ευθύνη αποδίδεις στη χριστιανική κοινότητα. Πες µας µε δύο λόγια πως την
αντιλαµβάνεσαι.
- Όλοι γνωρίζουµε πολύ καλά τι σηµαίνει χριστιανική κοινότητα.
Πρώτο, είναι ο χώρος όπου συγκεντρώνονται οι βαπτισµένοι στο όνοµα της
Αγίας Τριάδας, σε κάποιο µέρος της γης, γύρω από τον ιερέα, πρόκειται για το θεσµό
της Εκκλησίας. Αυτή η κοινότητα, µαζί µε τις άλλες της περιοχής, κάτω από την
πνευµατική καθοδήγηση του επισκόπου, δηµιουργούν την εκκλησιαστική επαρχία.
Αυτό που µας ενώνει γύρω από τον ευχαριστιακό Ιησού είναι το βάπτισµα και η πίστη
στο πρόσωπό Του.
Η θέση του ιερέα µέσα στη χριστιανική κοινότητα είναι αναντικατάστατη: τελεί
τα µυστήρια της Εκκλησίας, συνεχίζει το σωτήριο έργο του Χριστού, γίνεται
δάσκαλος προσευχής.

Μέχρι τώρα εστίασες τη σκέψη σου για τις κλήσεις στην οικογένεια.
Μήπως έχεις να συµπληρώσεις κάτι; Συ έδωσες έναν πολύ όµορφο και
ολοκληρωµένο ορισµό της χριστιανικής κοινότητας. Ποιοι άλλοι παράγοντές της
ευθύνονται για τις κλήσεις; ∆εν πρέπει να αφήσουµε την εντύπωση στους αναγνώστες
ότι πάµε να φορτώσουµε στην οικογένεια – σ’ αυτή και µόνο! – την προώθηση των
κλήσεων!
- Έχετε δίκιο! Εκτός από την οικογένεια, η ευθύνη για τις ιερατικές κλήσεις
αγγίζει τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους ιερείς και τους εφηµερίους. Οι
επίσκοποι είναι αυτοί που, στο µέγιστο βαθµό, έχουν το καθήκον να ανανεώνουν
συνεχώς το ενδιαφέρον των πιστών σχετικά µε την ιεροσύνη και το µοναχικό βίο2.
Οι δραστηριότητες της Εκκλησίας στη χώρα µας για την προαγωγή των κλήσεων
κατευθύνονται, δυστυχώς, πολύ χαλαρά και είναι καθαρά τυπικές. Όλοι χαίρονται
όταν ένας νέος αισθάνεται το µεγαλείο και την υπηρεσία του ιερατείου µέσα από
1
2

Β΄ Βατικανή Σύνοδος. ∆ιάταγµα «Για τη µόρφωση του κλήρου», αρ. 2.
Κώδικας Κανονικού ∆ικαίου, καν. 233 παρ. 1,2.

την αληθινή πασχαλινή χαρά3. Όµως οι νέοι που αναζητούν τη χαρά της πίστης
«πώς θα ακούσουν αν κανείς δεν κηρύξει;… Η πίστη προέρχεται από την ακοή»4.
Η φωνή του Θεού που καλεί τον άνθρωπο στην υπηρεσία Του, εκφράζεται µε
δύο τρόπους διαφορετικούς, που είναι θαυµάσιοι και συγκλίνουν στον ίδιο στόχο.
Ο ένας εσωτερικός, είναι ο τρόπος της χάρης του Α. Πνεύµατος, της εσωτερικής
έλξης που ασκεί η σιωπηλή και δυνατή φωνή του Κυρίου µέσα στα ανεξερεύνητα
βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Ο άλλος είναι εξωτερικός, ανθρώπινος, αισθητός,
κοινωνικός5.
Η ευθύνη, όπως αναφέραµε, ανήκει σ’ ολόκληρη τη χριστιανική κοινότητα
γιατί µέσα σε αυτή την κοινότητα γεννιούνται αναπτύσσονται και αναγνωρίζονται
οι κλήσεις. Ακόµα περισσότερο, µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει µια στενή
συµπληρωµατικότητα και µια αµφίδροµη επίδραση ανάµεσα στις διάφορες κλήσεις
µέσα στο λαό του Θεού. Γι’ αυτό κατευθύνοντας µια κλήση, δίνεται η δυνατότητα
να αναπτυχθούν όλες οι άλλες. Π.χ. η κλήση δύο νέων στην αγάπη, δηµιουργεί µια
υγιή οικογένεια, ένα γόνιµο περιβάλλον για τη δηµιουργία ώριµων παιδιών µε την
προοπτική της υπηρεσίας στη χριστιανική κοινότητα που ανήκουν (ιερείς, µοναχοί,
µοναχές, κατηχητές κτλ.).


Σε τελευταία ανάλυση, η κλήση είναι τι;…

Κλήση σηµαίνει κάλεσµα, πρόσκληση. Μήνυµα που απευθύνεται, στην καρδιά.
Το κάλεσµα δεν είναι στατικό, παθητικό, µα ενεργοποιεί κάθε αίσθηση σε όποιον
το λαβαίνει. Πρόκειται για ένα διάλογο και στο διάλογο υπάρχουν πάντοτε δύο.
Μιλάς και ακούς. Και στο διάλογο της κλήσης είσαι εσύ και Εκείνος! Μοναδικός
κανόνας, µοναδικός λόγος του διαλόγου: η αγάπη.
Το Πνεύµα το Άγιο καλεί, και τα χαρίσµατα µέσα στην Εκκλησία είναι ποικίλα,
το ίδιο και οι υπηρεσίας. Ο καθένας δέχεται ένα κάλεσµα, το κάλεσµα το δικό
του…
Η κλήση όµως που µας προβληµατίζει περισσότερο σήµερα, ιδιαίτερα στη
χώρα µας, είναι η ιερατική. Και αυτή ωριµάζει στα πλαίσια µιας αληθινής
θρησκευτικής εµπειρίας. Μιας εµπειρίας που βασίζεται στην ταπεινή αποδοχή του
λόγου του Θεού, µέσα από τη λειτουργική ζωή, κυρίως την Ευχαριστία, µέσα από
την προσευχή, µέσα από την υπηρεσία.
Και κάτι άλλο: η κλήση στην ιεροσύνη δεν είναι κάτι που «φυτρώνει» όταν οι
καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Επίσης, ονειροβατούµε όταν υποστηρίζουµε ότι
ο Θεός δεν αφήνει την Εκκλησία του δίχως λειτουργούς. Ο Κύριος, µπαίνοντας στη
ζωή του ανθρώπου για να τον σώσει και να αναγγείλει το χαρµόσυνο µήνυµα της
αγάπης, δηµιούργησε την Εκκλησία, θεανθρώπινο οργανισµό.

Κατά την άποψή σου, τι πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα η τοπική µας
Εκκλησία;
Οι νέοι που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κλήσης, επιλογής έχουν απαραίτητα
ανάγκη από «συµβούλους», πρόσωπα ικανά να κατευθύνουν το νέο στη
διορατικότητα, την περίσκεψη, τη σύνεση, την ωριµότητα. Ειδικότερα σήµερα που
η ατµόσφαιρα στην Εκκλησία «κατακλύζεται» από σλόγκαν και ιδεολογίες δίχως
3

Β΄ Βατικανή Σύνοδος. ∆ιάταγµα «Η τάξη των ιερέων», αρ. 11.
Ρωµ. 19, 14-17.
5
Παύλος VI, Ρωµαίος Παρατηρητής, 6 Μαΐου 1965.
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κανένα θεολογικό υπόβαθρο. Μου έρχεται στη µνήµη µια σκέψη του H. Urs Von
Balthasar6 µε την κλήση. Θα σας δώσω το κείµενο. Να µπει σε υποσηµείωση.
Και για να τελειώνουµε, θα πρόσθετες κάτι άλλο;
Το θέµα των κλήσεων είναι σίγουρα τεράστιο και ανεξάντλητο. Η Εκκλησία
µας στην Ελλάδα, πρέπει να αναζητήσει τους τρόπους εκείνους που θα επιτρέψουν την
αρµονική και απρόσκοπτη πορεία της στο µέλλον. Αν δεν ξεκαθαρίσει τι
αντιπροσωπεύει µέσα στο κοινωνικό περιβάλλον και δεν οριοθετήσει τις παραµέτρους
της πνευµατικής της παρουσίας και συνέχειας, η Εκκλησία βρίσκεται σε βαθιά κρίση ή
σε αναπόφευκτη εξάρτηση…
π. Γιάννης Ασηµάκης
Να µεταφερθεί στην 8,1η σελίδα του άρθρου
* Ευχαριστώ τον π. Γιάννη Ασηµάκη που µου επέτρεψε να δηµοσιεύσω µετά
από τόσα χρόνια το κείµενο του στους Α.Ο. αρ.862 / Ιανουάρ. 1989

"Άνθρωπος χωρίς πατρίδα"
Σπίτι χωρίς έπιπλα,
µια µελωδία ροκ γεµίζει το χώρο.
Σπας τη µοναξιά και µπαίνεις ξαφνικά.
Από πού έρχεσαι;
Απ' την αγάπη των ανθρώπων.
Πώς µε βρήκες;
Εσύ µε αναζήτησες.
∆εν έχεις πατρίδα;
Πατρίδα µου είναι η γη.
Έχεις οικογένεια;
Όλη την αγκαλιά της ανθρωπότητας.
Μα τι ήρθες να κάνεις εδώ;
Να σε συναντήσω.
Γιατί;
Για να χαράξουµε µαζί µια πορεία αγάπης.
Τόσο σηµαντική είµαι για 'σένα;
Μόνο αν εγώ είµαι σηµαντικός για 'σένα.
6

H. Urs von Balthasar, Ιεροσύνη σελ. 75. «Ο Θεός θέλει όποιον ξέρει να προσφέρει µε χαρά, ακόµη κι
όταν αυτή η προσφορά γίνεται όλο και περισσότερο ο προσωπικός µας σταυρός. Αν λείπει αυτός ο
ενθουσιασµός του να δίνεις, η κλήση δεν είναι αυθεντική. Όπως αυτοί που διαλέγουν το δρόµο των
συµβουλών ή της ιεροσύνης γιατί είναι πιο δύσκολος: στην πραγµατικότητα αυτό εκφράζει
φιλοδοξία», σελ. 74.

Μα γιατί σηκώνεσαι;
Είναι ώρα να φύγω.
Τι σε διώχνει τόσο νωρίς;
Η άγνοια των ανθρώπων.
Θα ξανάρθεις;
Είµαι πάντα εδώ.
Και χάθηκε περπατώντας πάνω στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας...
Padova - 31\10\2004
Αντωνία Ζαλώνη

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
το µήνα Μάρτιο
Ο Ευαγγελισµός
Μια πολύ σεµνή αναγγελία,
που µεταδόθηκε, είναι αλήθεια, από έναν άγγελο του Θεού,
η οποία αποτέλεσε την πιο µεγάλη από τις Ειδήσεις
που έφτασαν στην ανθρωπότητα :
Ο Θεός έγινε άνθρωπος.
Πόσες αγγελίες ο Θεός απεύθυνε
στον καθένα από εµάς ;
Τον καθένα µας,
όπως την Παρθένα Μαρία.
ο Θεός θέλει να µας κάνει φορείς
της Καλής Είδησης.
Μας καλεί να πούµε στους ανθρώπους
ότι έχουν ένα Σωτήρα.
Αν η Μαρία, όπως το κάνουµε τόσο συχνά,
κρατούσε τ’ αυτιά της κλειστά,
την ηµέρα της δικής Αγγελίας,
κανένα µέλλον δεν θα ανοιγόταν
µπροστά στον πόνο,
µπροστά στη δυστυχία των ανθρώπων.
Αλλά εκείνη είπε το δικό της «ν α ι ».

Στον καθένα από εµάς ανήκει
να πούµε το δικό µας «ναι»
και να το πούµε σήµερα.
ΑΝΟΙΓΩ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΜΟΥ
ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ, ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥ ΛΈΓΟΝΤΑΣ :
Πατέρα Άγιε, σου προσφέρω τις πράξεις µου, τις χαρές και τις δοκιµασίες µου, αυτής της
ηµέρας, ενωµένος µε την Καρδιά του Ιησού που προσφέρει τον εαυτό του στην Ευχαριστία.
Είθε το Πνεύµα του το Άγιο να κατοικεί µέσα µου. Και µε τη Μαρία, τη Μητέρα του Ιησού και
Μητέρα µας, προσεύχοµαι το µήνα αυτό, ιδιαίτερα :
•

Ώστε οι κυβερνήσεις να επεξεργάζονται τα πολιτικά τους προγράµµατα, µε
ιδιαίτερη ευαισθησία προς τους φτωχούς, τους αποκλεισµένους και τους
καταπιεσµένους.

Ενώ βαδίζουµε ήδη στην τρίτη χιλιετία, στις πιο φτωχές χώρες ιδιαίτερα, αλλά και στις
λεγόµενες πλούσιες χώρες, οι πρόσφυγες και οι µετανάστες, εξακολουθούν δυστυχώς να µην
έχουν δικαίωµα στην νοσοκοµειακή και φαρµακευτική περίθαλψη. Σταµατούν να είναι
άνθρωποι, συνάνθρωποί µας, γιατί δεν έχουν άδεια παραµονής ή άδεια εργασίας, αυτοί
µπορούν να περάσουν στα αζήτητα, µπορούν να πεθάνουν αβοήθητοι, στα παγκάκια στις
πλατείες µας. Και όλοι εµείς να κοιµόµαστε ήσυχοι. Είµαστε πολιτισµένοι εµείς ! Η καρδιά σας
να είναι ευαίσθητη στις σιωπηλές αυτές κραυγές, λέει ο άγιος Πατέρας.
• Ώστε η κάθε τοπική Εκκλησία να αντιληφθεί την άµεση αναγκαιότητα να
ετοιµάσει χριστιανούς αγίους, γιατί έτσι µόνο θα κερδίσουµε το στοίχηµα για ένα
νέο ευαγγελισµό.
Ο Ιησούς είναι ο πρώτος «παιδαγωγός», γι’ αυτό η ουσιαστική προσπάθεια θα είναι να
βοηθήσουµε τα πρόσωπα να καλλιεργήσουν µια προσωπική σχέση µαζί του. Μόνοι όσοι
έµαθαν «να µένουν µε τον Ιησού» είναι ικανοί «να σταλούν να κηρύξουν». Μια αγάπη γεµάτη
πάθος για το Χριστό είναι το µόνο µυστικό για µια πειστική αγγελία του Ευαγγελίου. Ο άγιος
Πατέρας παρότρυνε τους ιεραποστόλους και όχι µόνο αυτούς : «Να διαλογίζονται µε το
Χριστό, να σκύβουν πάνω στο στήθος του, όπως ο µαθητής που αγαπούσε, να αφήσουν την
καρδιά τους να την αγγίξει η άπειρη αγάπη της καρδιάς του.

Προσεύχοµαι
- Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Να νιώθω και να γεύοµαι εσωτερικά
Συχνά, σκεπτόµαστε ότι σηµαντικό είναι να γνωρίζεις πολλά πράγµατα. Πεπεισµένοι γι’ αυτό
επιδιώκουµε τη γνώση. Είναι αλήθεια ότι η γνώση είναι σηµαντική. Αλλά είναι εξ ίσου σωστό
ότι η γνώση, µόνη της, δεν επαρκεί σε πολλούς τοµείς της ανθρώπινης ζωής. Για παράδειγµα,
µπορεί να γνωρίζω όλες τις θεωρίες γύρω από την παιδαγωγική, δεν είναι γι’ αυτό που θα
είµαι ο καλύτερος παιδαγωγός.

-

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στο χώρο της πίστης, αν αρκούµαι να µάθω τη διδασκαλία, ίσως κατορθώσω να είµαι ένας
µεγάλος θεολόγος, αλλά όχι υποχρεωτικά ένας µεγάλος πιστός. Είµαι πιστός σηµαίνει
συνάντησα το Θεό.
Είµαι χριστιανός, σηµαίνει ότι έχω συναντήσει το Θεό, στο πρόσωπο του Υιού του Ιησού
Χριστού, όπως συναντούµε κάποιον. Το σύντοµο ερωτηµατολόγίο που ακολουθεί, µας
επιτρέπει να καταλάβουµε :
- Η συνάντηση µε τον Ιησού, µού προκαλεί συγκίνηση, ρίγος ;
- Μου φέρνει χαρά ;
- Συµµετέχω εσωτερικά στις χαρές του Ιησού, στους πόνους του ;
- Αισθάνοµαι στον εαυτό µου, ότι µε αφορούν όσα του συµβαίνουν ;
-

ΝΙΩΘΩ ΚΑΙ ΓΕΥΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Αυτό εννοεί ο άγιος Ιγνάτιος όταν επιβεβαιώνει ότι πιο σηµαντικό είναι να νιώθεις και να
γεύεσαι τα πράγµατα εσωτερικά. Και προσθέτει µάλιστα, ότι δεν είναι σηµαντικό να γνωρίζεις
πολλά πάνω στα θέµατα που διαλογίζεσαι. Είναι προτιµότερο «να νιώθεις και να γεύεσαι» τα
λόγια, τα γεγονότα εσωτερικά.
- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Κάθε Κυριακή πηγαίνουµε στην Εκκλησία, ακούµε το Λόγο του Θεού και µοιραζόµαστε τον
Ευχαριστιακό Άρτο. Τι αλλάζει στη ζωή µας ; Σε τι διαφέρουµε από εκείνους που δεν πήγαν ;
Ποιες ευαισθησίες άλλαξαν στην καθηµερινότητα της ζωής µας ; Ο διαλογισµός, το
αναµάσηµα όλων αυτών που άκουσα και έλαβα, θα µας βοηθήσει «να νιώσουµε και να
γευθούµε εσωτερικά», και να νιώσουµε τους παλµούς της καρδιάς του Ιησού.
Κυριακή, 6 Μαρτίου 2005
Ο συνετός άνθρωπος…
(Ματθαίος 7, 21-27)
Ένας από τους κινδύνους της όποιας θρησκείας είναι να µετατραπεί σε µαγεία. Η µαγεία
συνίσταται στο να έχεις την πεποίθηση ότι η σωτηρία, η επιτυχία του ανθρώπου συνίσταται
στην εκπλήρωση ορισµένων πρακτικών : π.χ. στην εορτή του αγίου Βλασίου τα κεριά µε τα
οποία σταυρωνόµαστε να ακουµπάνε το λαιµό, ειδάλλως δεν λαβαίνουµε καµιά χάρη…
παρόµοια µαγεία µπορεί να είναι η χωρίς ψυχή τήρηση του Νόµου, χωρίς να αλλάξει σε
τίποτα η ζωή µου. Η απλή τήρηση του Νόµου δεν ωφελεί σε τίποτα. Η µόνη δύναµη σωτηρίας
είναι η ευσπλαχνία του Θεού. Σ’ αυτό συνίσταται η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού: Ο Θεός
ήρθε αυτοπροσώπως να φέρει στους ανθρώπους την αγάπη του και την ευσπλαχνία του,
χωρίς τις οποίες η ανθρωπότητα είναι χαµένη, παραµένει βυθισµένη στην αµαρτία της.
Κυριακή, 13 Μαρτίου 2005
Τρώει µε τελώνες και αµαρτωλούς…
(Ματθαίος 9, 9-13)
∆εν έχετε ακούσει : «Ευσπλαχνία επιθυµώ και όχι θυσίες». Η ευσπλαχνία είναι το νέο όνοµα
που λαβαίνει η αγάπη, όταν αυτός που αγαπά διατηρεί την αγάπη του προς αυτούς που
περιφρόνησαν την αγάπη, τη λησµόνησαν, την πρόδωσαν. Όλα τα κείµενα αυτής της ηµέρας
στρέφονται γύρω από αυτό το θέµα : την αποκάλυψη της αγάπης που γίνεται ευσπλαχνία. Ο
Ματθαίος ήταν ένας τελώνης, συγκέντρωνε τους φόρους προς όφελος των Ρωµαίων
κατακτητών. Με τη ζωή του αυτή ήταν ένας προδότης, γιατί δεν µπορούσε να τηρεί τα έθιµα

του καθαρισµού, ήταν, σύµφωνα µε το εβραϊκό τυπικό, ακάθαρτος, ασυγχώρητος, δηµόσιος
αµαρτωλός. Επίσης έκανε χρήση αυτής της θέσης του για να καταχράται τους συµπατριώτες
του και να τους εκβιάζει. «Τα ‘παιρνε». Πολύ επίκαιρο το θέµα.
Κυριακή, 20 Μαρτίου 2005
Αν είσαι Υιός Θεού…
(Ματθαίος 4, 1-11)
Αξίζει να διαλογιστούµε, «να νιώσουµε και να γευτούµε» τα γεγονότα της ζωής του Ιησού :
είναι µόνος, στην έρηµο, το µόνο που έχει στην καρδιά του είναι ο Λόγος του Πατέρα : «Αυτός
είναι ο Υιός µου, ο αγαπηµένος µου»… Όπως επίσης αξίζει να ακούσουµε τον πειρασµό που
του προτείνει ένα δρόµο επιτυχίας σαγηνευτικής, δελεαστικής, αλλά µε µια προϋπόθεση… να
µη φθάσει στα άκρα της ανθρώπινης αντοχής του… Ας διδαχτούµε από τη στάση του Ιησού:
επικαλείται την εντολή του Θεού που έχει δοθεί στους ανθρώπους. Να αναγνωρίσουµε την
εσωτερική διαύγειά του, και την απόφασή του ελεύθερου ανθρώπου απέναντι στο κακό :
«Πίσω µου σ’ έχω…»
Ο διαλογισµός µας πρέπει να αποκοµίσει κάποιον καρπό, ας ζητήσουµε µια συγκεκριµένη
χάρη .
Κυριακή, 27 Μαρτίου 2005
Τους πήρε απόµερα …
(Ματθαίος 17, 1-9)
Την περασµένη Κυριακή είµαστε καλεσµένοι στην έρηµο να ζήσουµε τις απονεκρώσεις και
τους πειρασµούς µαζί µε τον Ιησού. Σήµερα καλούµαστε να τον ακολουθήσουµε «απόµερα»,
αυτή τη φορά για να βιώσουµε την ενόραση της δόξας της µεταµόρφωσής του. Ο Χριστός
µόνος στην έρηµο υπόκειται στους πειρασµούς, ο Ιησούς περιστοιχισµένος µε το Μωυσή και
τον Ηλία δοξάζεται : αυτή είναι η πραγµατική µορφή του, που θα έχουµε να µελετήσουµε όλη
αυτή την Τεσσαρακοστή. Η χάρη που έχουµε να ζητήσουµε : την επιθυµία να αποσυρόµαστε
από την καθηµερινότητά µας, όχι για να την απαρνηθούµε, αλλά «για να είµαστε µαζί του» και
στη δοκιµασία, και στη δόξα. Ας διαβάσουµε µερικές περικοπές της Γραφής. Είναι ο δικός του
Λόγος, αυτός που δίνει στη ζωή µας νόηµα, ουσία , αξία…
Βατικανή Σύνοδος

Μια αξιολόγηση του έργου της Συνόδου
20 χρόνια µετά, από Επισκόπους σε σύνοδο*
Φως και σκιές στην αποδοχή της Β΄ Βατικανής Συνόδου
Η µεγάλη πλειοψηφία των πιστών δέχθηκε τη Β΄ Βατικανή Σύνοδο µε
ενθουσιασµό, έστω και αν µερικοί, σποραδικά, αντέδρασαν αρνητικά.
Αναµφισβήτητα η Β΄ Βατικανή Σύνοδος έγινε δεκτή µε ευνοϊκή διάθεση επειδή το
Πανάγιο Πνεύµα οδήγησε την Εκκλησία του. Επί πλέον, ακόµα και έξω από την
καθολική Εκκλησία, πολλοί έστρεψαν µε προσοχή το βλέµµα τους προς τη Β΄
Βατικανή Σύνοδο.

Παρά ταύτα, όσο µεγάλοι κι αν υπήρξαν οι καρποί της Συνόδου, αναγνωρίσαµε
ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και δυσκολίες στο να γίνει αποδεκτή. Υπήρξαν,
ασφαλώς, σκιές στους µετασυνοδικούς χρόνους, που οφείλονται επίσης σε µια
εσφαλµένη κατανόηση και εφαρµογή της Συνόδου, αλλά και σε άλλες αιτίες.
Όµως, µε κανένα τρόπο δεν µπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι όλα αυτά που
συνέβησαν µετά τη Σύνοδο, συνέβησαν εξαιτίας της Συνόδου.
Πρέπει κυρίως να διερωτηθεί κανείς γιατί, στο χώρο που αποκαλείται ο
«πρώτος κόσµος», ύστερα από µια διδασκαλία περί Εκκλησίας όπου παρέχεται
βαθιά και άπλετη εξήγηση, αρκετά συχνά εκδηλώνεται µια αποδέσµευση από την
Εκκλησία, παρ’ όλο που και εκεί επίσης οι καρποί της Συνόδου αφθονούν. Ενώ
εκεί όπου η Εκκλησία ασφυκτιά εξαιτίας των ολοκληρωτικών ιδεολογιών, ή ακόµα
εκεί όπου υψώνει τη φωνή ενάντια στις κοινωνικές αδικίες, η Εκκλησία φαίνεται να
γίνεται πιο θετικά αποδεκτή. Όµως, δεν µπορεί να το αρνηθεί κανείς, και στους
χώρους αυτούς, όλοι οι πιστοί δεν ταυτίζονται πλήρως και ολοκληρωτικά µε την
Εκκλησία και την κύρια αποστολή της.
Εξωτερικές και εσωτερικές αιτίες των δυσκολιών
Σε πολλά µέρη του κόσµου, η Εκκλησία υστερεί σε υλικά µέσα καθώς επίσης
και σε άτοµα για να εκπληρώσει την αποστολή της. Ας προστεθεί ακόµα ότι δεν
είναι σπάνιο το να εµποδίζεται στην άσκηση της ίδιας της ελευθερίας της από
κάποια εξωτερική δύναµη. Στις πλούσιες χώρες, µια ιδεολογία που χαρακτηρίζεται
από την υπερηφάνεια για την τεχνική πρόοδο αναπτύσσει όλο και περισσότερο ένα
ορισµένο ενυπαρξισµό που οδηγεί στην ειδωλολατρία προς τα υλικά αγαθά (η
λεγόµενη καταναλωτική κοινωνία). Είναι δυνατό να οδηγηθεί σ’ ένα είδος
τύφλωσης απέναντι στις πνευµατικές πραγµατικότητες και αξίες. Είναι αδύνατο
επίσης να αρνηθεί κανείς την παρουσία µέσα στην κοινωνία δυνάµεων που ασκούν
µια µεγάλη επιρροή και που χαρακτηρίζονται από µια σχετική εχθρότητα προς την
Εκκλησία. Είναι διάφορες εκδηλώσεις δράσης του «άρχοντα αυτού του κόσµου»
και του «µυστηρίου της αδικίας» στην εποχή µας.
Ανάµεσα στις εσωτερικές αιτίες των δυσκολιών πρέπει να σηµειωθεί µια
ανεπαρκής και εκλεκτική ανάγνωση της Β΄ Βατικανής Συνόδου και µια ερµηνεία
επιφανειακή της διδασκαλίας της προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση. Από τη µια,
υπήρξαν απογοητεύσεις επειδή ήµασταν πολύ δειλοί στην εφαρµογή της αληθινής
διδασκαλίας της Συνόδου, από την άλλη, η ανεπαρκής ανάγνωση των κειµένων είχε
ως αποτέλεσµα µια µονόπλευρη παρουσίαση της Εκκλησίας ως διάρθρωση καθαρά
θεσµική, απογυµνωµένη από το µυστήριό της. Πιθανόν να µην είµαστε
απαλλαγµένοι από κάθε ευθύνη αν, κυρίως οι νέοι, θεωρούν την Εκκλησία κατά
κριτικό τρόπο, ως ένα απλό θεσµό. Ίσως δώσαµε εµείς αφορµή για να µας
κτυπήσουν, µιλώντας πολύ για ανανέωση των εξωτερικών διαρθρώσεων της
Εκκλησίας και λίγο για το Θεό και τον Ιησού Χριστό. Μερικές φορές έλειψε επίσης
η διάκριση του καλού και του κακού πνεύµατος µη διακρίνοντας σωστά ανάµεσα
στο νόµιµο άνοιγµα της Συνόδου προς τον κόσµο και την αποδοχή της νοοτροπίας
και της τάξης των αξιών ενός εκκοσµικευµένου κόσµου.

Μια πιο βαθιά αποδοχή της Β΄ Βατικανής Συνόδου
Αυτές οι δυσκολίες µαζί µε άλλες φανερώνουν την ανάγκη να ξανακοιτάξουµε
τη Σύνοδο ακόµα πιο βαθιά. Η αποδοχή αυτή περνά υποχρεωτικά από τέσσερα
διαδοχικά επίπεδα: µια ευρύτερη και βαθύτερη γνώση της Συνόδου, την εσωτερική
αφοµοίωσή της, την επιβεβαίωσή της µέσα στην αγάπη, το πέρασµα σε πράξη µέσα
στη ζωή. Μόνο η εσωτερική αφοµοίωση και η έκφρασή της µέσα στη ζωή µπορούν
να κάνουν ώστε τα κείµενα της Συνόδου να καταστούν ζωντανά και ζωοποιά.
Η θεολογική ερµηνεία της συνοδικής διδασκαλίας οφείλει να λάβει υπόψη της
όλα τα κείµενα αυτά καθ' εαυτά και στη σχέση τους το ένα µε τα άλλα, αυτό
επιτρέπει να εκθέσει κανείς µε προσοχή τη συνολική έννοια να δοθεί µια ιδιαίτερη
προσοχή στις τέσσερις µείζονες ∆ιατάξεις και Συνόδου, που αποτελούν τα κλειδιά
για την ερµηνεία των υπολοίπων ∆ιαταγµάτων και ∆ηλώσεων. ∆εν πρέπει να
διαχωριστεί η ποιµαντική φύση των κειµένων από τη σοβαρότητα της διδασκαλίας,
όπως το ίδιο δεν είναι σωστό να χωρίσει κανείς το πνεύµα από το γράµµα της
Συνόδου. Εξάλλου, η Σύνοδος πρέπει να εννοηθεί µέσα στη συνέχεια µε τη µεγάλη
Παράδοση της Εκκλησίας, αλλά, συγχρόνως, πρέπει να λάβουµε από τη
διδασκαλία αυτής της Συνόδου ένα φως για την Εκκλησία σήµερα και για τους
ανθρώπους της εποχής µας. Η Εκκλησία είναι αυτή καθεαυτή και η ίδια σε όλες τις
Συνόδους.
Από την έκθεση της Συνόδου

«Σύγχρονα Βήµατα» αρ. 59, Ιούλιος 1986
Υποσηµείωση προηγούµενης σελίδας:
* Έκτακτη Σύνοδος των Επισκόπων. Ρώµη, 24/11-8/12 1985
Από την Έκθεση µε τη σύνθεση εργασιών ( Πρόεδρος. Καρδ. Dannels)

Προς τους συνδροµητές
Ένα µεγάλο και θερµό ευχαριστώ στους συνδροµητές και αναγνώστες του Περιοδικού που
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντί του καταβάλλοντας τη συνδροµή από την
οποία οι Α.Ο. πρέπει να τυπώνονται και να αποστέλλονται. Ο υπεύθυνοι , οι αρθρογράφοι,
οι µελετητής κ.ά. συντάκτες, το βοηθητικό προσωπικό δεν αµείβονται. Παρακαλώ όσους
λαβαίνουν τους Α.Ο. και έχουν χρόνια να πληρώσουν ας στείλουν τουλάχιστο ένα
συµβολικό ποσό! Κυρίως, αυτοί του Εξωτερικού. Η επιβάρυνση της αποστολής είναι
δυσβάστακτη. Με την πρώτη ευκαιρία θα δείτε την οικονοµική κατάσταση.
Σας
ευχαριστώ για την κατανόηση.
Ο εκδότης: π. Γαβριήλ Μαραγκός

