
37

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣυνέντευξη

Realnewswww.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

είτε είσαι Λιβανέζος. Πάνω από όλα ο άν-
θρωπος μετρά και η αγάπη που μπορείς να 
του δώσεις, ανεξαρτήτως χρώματος, κατα-
γωγής ή θρησκείας. Προσωπικά πιστεύω ότι 
χωρίς τη θρησκεία δεν μπορούμε να προχω-
ρήσουμε στη ζωή. Για εμένα αποτελεί πηγή 
άντλησης δύναμης, κουράγιου και ελπίδας. 
Είναι σαν ένα σχολείο, όπου μαθαίνουμε τις 
πραγματικές αξίες της ζωής και πώς να ζού-
με αξιοπρεπώς.
Ολες οι θρησκείες -ινδουισμός, χριστιανι-
σμός, μουσουλμανισμός και άλλες πολλές- 
διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά και είναι 
βασισμένες στην αγάπη, στην αξιοπρέπεια, 
στον σεβασμό, στη βοήθεια προς τον συνάν-
θρωπό μας. Προφανώς και υπάρχουν δια-
φορετικές ερμηνείες από χώρα σε χώρα με 
διαφορετική κουλτούρα και πολιτισμό, αλλά 
αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει να απο-
δεικνύουμε την ανθρωπιά μας, όπου χρει-
αστεί πάντα με πίστη.

στη στον αγώνα για την εξεύρεση πόρων που θα μπορέσουν 
να στηρίξουν το όραμα που θέτει ο κάθε οργανισμός, παρ’ 
όλα αυτά η Ιστορία έχει δείξει ότι σε δύσκολους καιρούς οι 
άνθρωποι έρχονται πιο κοντά και εκφράζουν έμπρακτα την 
αλληλεγγύη τους. 
Εμπνευση για το δικό μου όραμα αποτέλεσε η ασθένειά μου, 
αλλά και όλες αυτές οι γυναίκες, παγκοσμίως και διαχρονι-
κά, που βοηθούν να προχωρήσουμε και να καλυτερεύσει ο 
κόσμος γύρω μας. Μεγάλη μου εμπνεύστρια είναι η μητέρα 
Τερέζα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς και θεωρώ ότι οι άν-
θρωποι δίνουν όσα μπορούν (υλικά και έμψυχα) από τη ζωή 
τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν είναι πάντα τα λεφτά 
το ζήτημα. Δίνουν πολύ από τον χρόνο τους, με ό,τι αυτό ση-
μαίνει, και πάντα αφιλοκερδώς. Ετσι διαμορφώνονται οι πυ-
λώνες της κοινωνίας μας, στοιχείο έντονο πλέον στην Αθήνα, 
όπου όλοι οι συμπολίτες μας προσφέρουν συνεχώς από το 
υστέρημά τους, δηλώνοντας «παρών» σε ό,τι τους ζητηθεί. 
 Δεδομένου πως έχετε την εμπειρία τόσο της Δύσης όσο 

και της Ανατολής, θα ήθελα την άποψή σας για τη σχέση φι-
λανθρωπίας και θρησκείας ή φιλανθρωπίας και κουλτούρας.

Σε όλες τις χώρες ο πόνος είναι ίδιος, είτε π.χ. είσαι Ελληνας 

ναίκες να νιώσουν όπως ακριβώς πριν από 
την εμφάνιση της ασθένειας, οι υπηρεσίες 
μας επεκτείνονται σε δραστηριότητες εκτός 
«Σπιτιού», όπως βόλτες σε μουσεία, επισκέ-
ψεις σε θέατρα, εκδρομές αλλά και σεμινά-
ρια - ό,τι θα έκανε τη γυναίκα να νιώσει αυ-
τοπεποίθηση και ευτυχία. 
 Είναι γνωστό πως το όραμα του «ΜΑΝΑ» 

γεννήθηκε μέσα από ένα δικό σας βίωμα. 
Ποια είναι η νούμερο ένα συμβουλή που δί-
νετε σε μια γυναίκα που δίνει μια τέτοιου εί-
δους μάχη; 

Ολοι γνωρίζουμε ότι ζούμε σε δύσκολες επο-
χές με πολλά προβλήματα, τα οποία καλού-
μαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Στη 
δική μου περίπτωση, απεριόριστη δύναμη 
μου προσέφερε η οικογένειά μου (ο σύζυ-
γός μου και οι δύο αγαπημένες μου κόρες) 
η οποία ήταν δίπλα μου καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της περιπέτειάς μου, χαρίζοντάς μου 
αγάπη και σθένος. Στη ζωή μου πάντα βλέ-
πω τα πράγματα από τη θετική τους πλευ-
ρά και αυτό με έκανε να ξεπεράσω τις δυ-
σκολίες. Η θετική σκέψη και η συνεχής προ-

σπάθεια, ακόμα και βήμα-βήμα, ζώντας τις 
μικρές χαρές κάθε ημέρας, μας γεμίζουν ελ-
πίδα και αισιοδοξία!
Η πιο σημαντική μου συμβουλή είναι να 
έχουμε μια θετική στάση απέναντι στην ασθέ-
νεια και να προσπαθούμε να μεταδώσουμε 
αυτό το συναίσθημα και στους ανθρώπους 
που μας στηρίζουν, επειδή και αυτοί με τη 
σειρά τους υποφέρουν και χρειάζονται τη 
θετική μας διάθεση - μια διαδικασία ανταλ-
λαγής θετικών σκέψεων από τις οποίες, στο 
τέλος, θα βοηθηθούμε όλοι.
Πραγματικά, για εμένα είναι ιερή πράξη 
να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου και αυτό 
προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά στο 
«Σπίτι του ΜΑΝΑ». Ηδη λαμβάνουν χώρα 
δύο φιλανθρωπικά έργα στον Λίβανο, την 
πατρίδα μου, και προσπαθώ από την Αθή-
να να τα διευθύνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι 
τα διαχειρίζεται η μητέρα μου. Προσωπικά, 
πιστεύω ότι πρέπει να δρούμε φιλανθρωπι-
κά στον τόπο που ζούμε, διότι, μόνο όταν 
το νιώθεις, το ζεις από κοντά, σου δίνεται 
η δυνατότητα να έρθεις σε επαφή με τους 
ανθρώπους που αναζητούν αυτό που προ-
σφέρεις. Η ουσία δεν βρίσκεται απλά στη 
συγκέντρωση χρημάτων, αλλά στην ανιδι-
οτελή προσφορά σε όσους υποφέρουν, και 
αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθημερι-
νά στο «Σπίτι του ΜΑΝΑ». Η ιδιωτική πρω-
τοβουλία από ανθρώπους στον δυτικό κό-
σμο με πολλά αξιέπαινα παραδείγματα έχει 
κάνει θαύματα. Εκτός από το έργο των πα-
γκόσμιων φιλανθρωπικών οργανισμών και 
δικτύων, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
προσπαθούν να καλύψουν τα όποια κενά 
υπάρχουν. Χρειάζονται οργάνωση και πί-

δύναμη
«Η δημιουργία 
του «ΜΑΝΑ» 
αποτελεί ένα έργο 
ζωής για εμένα. 
Νιώθω ευγνώμων 
που κατόρθωσα 
να νικήσω την 
ασθένεια, είμαι 
“survivor”, και 
αυτό το αίσθημα 
και τη δύναμη 
ψυχής ήθελα να 
τα μεταδώσω σε 
άλλες γυναίκες 
και να τα 
μετουσιώσω σε 
πραγματικό και 
ουσιαστικό έργο»

ΣΤΗΝ ΟΔΟ Ρηγίλλης 
λειτουργεί εδώ και 12 μήνες 
ένα καταφύγιο-αγκαλιά για τις 
γυναίκες που δίνουν ή έχουν 
δώσει μάχη με τον καρκίνο


