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Ὁ πόνος τῶν Ἀδελφῶν μας ὅπου γῆς • Ἡ Προσευχή μας γι’ Αὐτοὺς

Ἐμεῖς καὶ τὰ Ἀδέλφια μας*
Κλειὼ - Σταυρούλα Κουράση

Áς προσευχηθοῦμε θερμὰ γιὰ τὰ μυριάδες Ἀδέλφια 
μας ποὺ ὑποφέρουν· ἂς βοηθήσουμε ὅσο μποροῦμε 

τὶς Ἐξωτερικὲς Ἱεραποστολὲς καὶ ἂς ὑπομείνουμε μὲ 
περισσότερη καρτερία τὶς δικές μας δοκιμασίες.
 Θὰ μοῦ πεῖτε ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι καινούργιο. Θυ-
μίζει τὸ γνωστὸ «στεναχωριόμουν ποὺ δὲν εἶχα παπού-
τσια, μέχρι ποὺ εἶδα κάποιον ποὺ δὲν εἶχε πόδια».
 Ὅμως δὲν μετράει τόσο ἡ πρωτοτυπία μιᾶς πρότασης, 
ὅσο τὸ ἂν μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ἀντιμετωπίζουμε 
μὲ ὑπομονὴ ἀντιξοότητες καὶ δυσκολίες, ποὺ μερικὲς 
φορὲς ἀθροίζονται καὶ γίνονται ἕως καὶ ἀβάσταχτες.

* * *

 Στὸ περιοδικὸ «Πάντα τὰ Ἔθνη» γράφει ἡ μ.Ν. γιὰ τὴν 
ὕπαιθρο τῆς Ἰνδίας:

«Σὲ μερικὰ χωριὰ ὑπάρχει μιὰ μικρὴ λίμνη 20-30 
τετρ. μέτρων. Πρόκειται γιὰ ἕνα βάλτο μὲ στάσιμα, 
σκοῦρα, θολὰ νερὰ καὶ πράσινη γλίτσα στὴν ἐπιφά-
νεια. Σὲ αὐτὸ τὸ βάλτο θὰ πλύνουν πρῶτα τὶς ἱερὲς 
ἀγελάδες, θὰ πλυθοῦν οἱ ἴδιοι, θὰ πλύνουν τὰ ροῦχα 
καὶ τὰ οἰκιακὰ σκεύη τους. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸν ἴδιο βάλτο 



– 2 –

χρησιμοποιοῦν ἐπίσης καὶ σὰν χῶρο ὑγιεινῆς».
 Ἡ Καλκούτα, μὲ 10.000.000 κατοίκους, ἔχει 3.000.000 
ἀστέγους. Κι ὅταν λέμε ἀστέγους, δὲν εἶναι προσωρινὴ 
κατάσταση. Γεννιοῦνται, μεγαλώνουν, παντρεύονται 
καὶ πεθαίνουν στὸν δρόμο. Καὶ νὰ ἦταν μόνο ἡ φτώ-
χεια... Στὸν Γάγγη, ἀνάμεσα στοὺς λουόμενους Ἰνδούς, 
ἐπιπλέουν πτώματα.
 Φίλε μου, ὅταν τὸ δάκρυ σου κυλάει, θυμήσου τὴν 
Ἰνδία...

* * *

 Σὲ ἄλλα μέρη τῆς Ἀφρικῆς δὲν ἔχουν δοκιμάσει στὴ 
ζωή τους ἄλλο γάλα ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μητρικό. Σὲ ἕνα ἱε-
ραποστολικὸ Σχολεῖο λιποθυμοῦσαν τὰ παιδιά, γιατὶ 

εἶχαν δύο καὶ τρεῖς ἡμέρες νὰ φᾶνε καὶ 
κάποτε πολιόρκησαν ἐξαγριωμένοι 

ἰθαγενεῖς ἱεραποστο-
λικὸ οἴκημα ζητώντας 
τρόφιμα. Τοὺς ἔσωσε ἡ 
ἔγκαιρη ἐπέμβαση τῆς 
τοπικῆς ἀστυνομίας.
 Στὴν Σομαλία, ποὺ ἡ 
χειρότερη ξηρασία τῶν 

τελευταίων 60 χρόνων τὴν ἔχει καταντήσει «χώρα πει
νασμένων», χιλιάδες ἄν θρωποι ἀποδεκατίζονται ἀπὸ 
τὴν πείνα, διότι ἡ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια δὲν ἐπαρκεῖ, 
ἀλ λὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ φτάσει ὅπου χρειάζεται, λόγῳ 
τῆς ἔκρυθμης πολιτικῆς κατάστασης.

* * *

 Καὶ ὅλα αὐτά, ὅταν ἐμεῖς οἱ καλοχορτασμένοι τῆς Δύ
σης, ξοδεύουμε τεράστια ποσὰ σὲ δίαιτες ἀδυνατίσματος, 
σὲ ἀνάλογα ἰνστιτοῦτα καὶ ἀνάλογα προϊόντα, πολλὲς 
φορὲς ἀμφίβολης μάλιστα ἀποτελεσματικότητας. Τόσο 
ὑπερεπερίσσευσε ἡ ἀδιαφορία, ἀλλὰ καὶ ἡ μωρία μας!
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 Καὶ βέβαια, χρειάζεται ἀλλαγὴ νοοτροπίας, μόρφω-
σης καὶ κυρίως τεχνολογικὴ ὑποστήριξη καὶ ἔργα ὑπο-
δομῆς. Νὰ μπορέσουν οἱ ἴδιοι νὰ σταθοῦν στὰ πόδια 
τους, νὰ προκόψουν. Ἔτσι θὰ βελτιωθεῖ μόνιμα ἡ ζωή 
τους, γιατὶ ἡ οἰκονομικὴ βοήθεια εἶναι μὲν ἀνακουφιστι-
κή, ἀλλὰ εἶναι μιὰ προσωρινὴ λύση.
 Ἀδέλφια μας ὅμως, ἄνθρωποι ποὺ στενάζουν, δὲν 
ὑπάρ χουν μόνο ἐκεῖ, ἀλλὰ εἶναι σκορπισμένοι σὲ ὅλο 
τὸν κόσμο. Ὅπως στὴν Βραζιλία, ὅπου χιλιάδες παιδιὰ 
ζοῦν καὶ κοιμοῦνται στοὺς δρόμους.
 Ἂς ἀνοίξουμε τὶς καρδιές μας στὸν πόνο τῶν Ἀδελφῶν 
μας ὅπου γῆς, ἂς βοηθήσουμε ὅσο μποροῦμε καὶ ἂς 
προσ ευχηθοῦμε θερμὰ γι᾿ αὐτούς.

 (*) Περιοδ. «Σύνδεσμος», ἀριθ. 486/Φεβρουάριος 2014, σελ. 4850. Ἐπι-
μέλ. ἡμετ.


