Ὁ ονησιμοσ εἶναι Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας,
μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
Ἐπίσκοπος καί Μάρτυρας τῆς Πίστεώς μας!
Εἶναι ὁ Προστάτης Ἅγιος τῶν Φυλακισμένων!

Σ

τήν κοινωνία τῆς ἀπομόνωσης καί τοῦ φόβου, ἄς φερθοῦμε ἀνθρώπινα
καί ζεστά σέ ἀνθρώπους πού «πλήρωσαν» καί θέλουν νά ἐνταχθοῦν καί
πάλι στήν κοινωνία.
Τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῶν ἀποφυλακισμένων εἶναι ἡ εὕρεση ἐργασίας.
Κάνουμε ἔκκληση. Πολεμῆστε τήν προκατάληψη. Προσλάβετε ἀποφυλακισμένους. Θέλουν νά δουλέψουν, θέλουν νά κάνουν μιά καινούργια ἀρχή.
Ὁ ΟΑΕΔ δίνει τριπλάσια ἐπιδότηση γιά νέες θέσεις ἐργασίας ἀποφυλακισμένων, ἀπεξαρτημένων καί λοιπῶν εἰδικῶν ὁμάδων ἀπό ὅ,τι στίς ἁπλές περιπτώσεις ἀνέργων. Ἡ πρόσληψή τους θά εἶναι μιά γενναία πράξη, μεγαλύτερη
ἀπό οἱοδήποτε ἄλλο βοήθημα.
Ὁ Σύλλογός μας «ο ονησιμοσ»:
Δίνει βοηθήματα καί καλύπτει ἀνάγκες τῶν κρατουμένων καί τῶν
οἰκογενειῶν τους, καθώς καί τῶν ἀποφυλακισμένων.
Παρέχει ψυχολογική στήριξη στούς ἀποφυλακισμένους καί στίς οἰκογένειες τῶν φυλακισμένων.
Φροντίζει γιά τήν ἀποφυλάκιση ἀτόμων μέ αὐστηρά κριτήρια (ἄποροι, ὄχι ὑπότροποι κ.λπ.).
Παρέχει φιλοξενία σέ ξενοδοχεῖο γιά λίγο καιρό μετά τήν ἀποφυλάκιση ὅσων ἔχουν πρόβλημα στέγης.
Ἐνισχύει οἰκονομικά τά φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Φυλακῶν καί ἀποστέλλει δέματα μέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης
στούς φυλακισμένους.
Παρέχει δωρεάν νομική κάλυψη σέ ἀπόρους κρατουμένους.
Ἐνισχύει τίς βιβλιοθῆκες τῶν φυλακῶν μέ καλό λογοτεχνικό καί χριστιανικό βιβλίο.
Φροντίζει γιά τήν ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση τῶν ἀποφυλακισμένων.

•
•
•
•
•
•
•
•

οι περιπτωσεισ πολλεσ και οι αναγκεσ μεγαλεσ
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,
Aπό τίς δρaστηριότητές μας

• Καθημερινά

περνοῦν ἀποφυλακισμένοι καί μέλη οἰκογενειῶν
φυλακισμένων ἀπό τά γραφεῖα
τοῦ Συλλόγου μας γιά στήριξη
καί βοήθεια. Τήν ψυχολογική
ὑποστήριξή τους ἀναλαμβάνει
ψυχολόγος.
• Ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται
μἑ Κοινωνικές Ὑπηρεσίες των
Καταστημάτων Κράτησης τῆς
Ἑλλάδας, καθώς καί με Ἐπιμελητές Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς, μέ Θεραπευτικές Κοινότητες (ΚΕΘΕΑ,
ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ).

• Ὁ

Σύλλογός μας στηρίζει οἰκονομικά τό πρόγραμμα εἰκαστικῆς
θεραπείας τοῦ Κέντρου Ἀπεξάρτησης Κρατουμένων Τοξικομανῶν Ἐλαιῶνα Θηβῶν.
Τό Πάσχα 2015, στό πλαίσιο
•
τῆς πρωτοβουλίας, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ, συγκεντρώθηκαν
180 μαῦρες σακκοῦλες μέ τρόφιμα, τίς ὁποῖες ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
διένημε σέ οἰκογένειες φυλακισμένων καί ἀποφυλακισμένους.

Πολύ μεγάλα προβλήματα ἀντιμετωπίζουν οἱ οἰκογένειες τῶν φυλακισμένων, στερούμενες πολλές φορές καί τά στοιχειώδη γιά τήν ἐπιβίωσή τους.
Ὁ Σύλλογός μας συνδράμει 250 οἰκογένειες φυλακισμένων καί ἀποφυλακισμένων μέ 90 ἀνήλικα παιδιά, μἑ οἰκονομικά βοηθήματα, τρόφιμα, ρουχισμό κ.λ.π.
Ἄς βοηθήσουμε αὐτές τίς οἰκογένειες νά σταθοῦν οἰκονομικά,
κοινωνικά καί ἠθικά.
Ἐπικαλεῖται τήν ἀγάπη σας, προσωπικά ἀλλά καί πρός τίς ἐπιχειρήσεις, γιά τήν προσφορά χρημάτων ἀλλά καί εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης
(τρόφιμα, εἴδη καθαριότητος, ρουχισμός κ.λπ.), μέ τήν διαβεβαίωση
ὅτι ὅλα ἀξιοποιοῦνται μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο.
2
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Ὁ Σύλλογος καλύπτει ἀνάγκες τῶν ἀποφυλακισμένων καί οἰκογενειῶν τῶν φυλακισμένων (μέ πληρωμή λογ/σμῶν ΔΕΚΟ, ἐνοικίων
κ.λπ.) καί προσφέρει χρηματικά ποσά στά φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν
κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν φυλακῶν γιά ὑποστήριξη τῶν ἀπόρων
κρατουμένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
Ἒτος

2011

2012

2013

2014

Ἀριθμός βοηθούμενων

577

632

605

670

Διανομή τροφίμων (κιλά)

7.165

9.044

17.639

11.387

Δέματα ἱματισμού & εἰδών
ἀτομικῆς καθαριότητας
στίς φυλακές

562

507

552

547

Διεκπεραιωμένες δικαστικές
ὑποθέσεις

42

39

32

28

Διανυκτερεύσεις
ἀποφυλακισμένων
(σέ ξενοδοχεῖο)

372

284

258

108
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2015 – 2016 Πρόγραμμα ἐκδρομῶν
& Ἐκδηλώσεων «ΟΝΗΣΙΜΟΥ»
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Ἐκκλησιασμός - Μνημόσυνο γιά τήν
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς, τοῦ ἱδρυτοῦ
τοῦ Συλλόγου, Στυλιανοῦ Μπουρμπαχάκη, στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης, τοῦ νοσοκομείου Ε.Ε. Σταυροῦ, στούς Ἀμπελοκήπους
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (ΚΥΡΙΑΚΗ)
Ἡμερησία ἐκδρομή - ἐκκλησιασμός
στήν Παναγία Σκριποῦς στόν ΟΡΧΟΜΕΝΟ, γιά τήν κοπή τῆς Βασιλόπιττας τοῦ Συλλόγου. Ἐπίσκεψη
σέ μοναστήρι τῆς περιοχῆς
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Ἀπογευματινός περίπατος - Ἑσπερινός στήν Ἱ.Μ. Τιμίου Σταυροῦ,
ΜΑΨΟΥΣ
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΚΥΡΙΑΚΗ)
Πανηγυρικός ἑσπερινός διά τόν
ἑορτασμό τοῦ προστάτου τοῦ Συλλόγου, Ἁγίου ΟΝΗΣΙΜΟΥ, στόν Ἱ. Ναό
Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Πανηγυρική Θ. Λειτουργία, στόν
ἴδιο Ἱ. Ναό, ὁδός Ἀσκληπιοῦ 38,
Ἐξάρχεια. Θ’ ἀκολουθήση συνάντηση
στό γραφεῖο τοῦ Συλλόγου.
2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (ΤΕΤΑΡΤΗ)
Πρωινό - ἐκκλησιασμός στήν πανηγυρίζουσα Ἱ.Μ. Ἁγίου Νικολάου Πλανᾶ
ΘΗΒΩΝ
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Ἀπογευματινό - Γ΄ Χαιρετισμοί. Ἱερά
Μονή Ὁσίας Φιλοθέης Ἑκάλης.
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Ἀπογευματινό, στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίου Παύλου, Πλάκας Λαυρίου, διά
τήν ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
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12 ΜΑΪΟΥ 2016 (ΠΕΜΠΤΗ)
Ἡμερησία προσκυνηματική ἐκδρομή στήν
Ἱ.Μ. Προφήτου Ἠλιοῦ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ
4 - 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ)
2ήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή στήν
Ἱερά Μονή Παναγίας ΠΡΟΥΣΣΟΥ καί
στό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Ὁσίας Μαρίας
τῆς Αἰγυπτίας

Από εκδρομή
του συλλόγου
στην Κύπρο

Ἀρχάς ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, Θεοῦ θέλοντος καί
οἰκονομικῶν ἐπιτρεπόντων, θά πραγματοποιήσουμε τήν προγραμματισμένη τό 2015
ἐκδρομή στήν ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΧΡΙΔΑ.
Παράκλησις: ἡ ἐκδήλωσις ἐνδιαφέροντος
δι’ αὐτή τήν ἐκδρομή νά γίνει μέχρι τό τέλος τοῦ 2015
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχῆς,
μέ κατάθεση προκαταβολῆς στά γραφεῖα τοῦ συλλόγου, Ἀσκληπιοῦ 60 &
Πατρ. Σεργίου 8, τηλ. 2103622017
& 2103645305 ἤ στήν ὑπεύθυνο τῶν
ἐκδρομῶν, Ἐλ. Κατηφόρη - Μπουρμπαχάκη τηλ. 2106715299.
Καμία ἀκύρωσις δέν γίνεται δεκτή τρεῖς
ἡμέρες πρίν τήν ἐκδρομή, ἐκτός ἄν, ἡ
θέσις διατεθεῖ σέ ἄλλο ἐνδιαφερόμενο
ἄτομο. Ἄλλως, τό ἀντίτιμο τῆς ἐκδρομῆς,
σέ περίπτωση ἀκυρώσεως, καταβάλλεται
ὑπέρ τοῦ συλλόγου, μέ ἀπόδειξη δωρεᾶς.

Προσκύνημα στα «φυλακισμένα
μνήματα των αγωνιστών της ΕΟΚΑ.

Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους
ὁ Σύλλογός μας ὀργανώνει ἡμερήσιες καί πολυήμερες προσκυνηματικές ἐκδρομές γιά τούς φίλους μας, καθώς καί ἐπισκέψεις
σέ φυλακές, ὅπου εἶναι δυνατόν.

Θερμή παράκληση:
Πρός ἀποφυγήν παρεξηγήσεων καί σεβασμοῦ
τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων, πού ἐπισκεπτόμεθα, οἱ κυρίες καί οἱ δεσποινίδες νά προσέχουν
τήν ἐνδυμασία των. (φοῦστες, ὄχι παντελόνια). Εὐχαριστῶ γιά τήν κατανόηση.
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Ἔφυγε γιά τόν οὐρανό στις 9
Ἰουλίου 2015 ὁ Σταμάτιος (Τάκης) Μπόλας, ἕνας πολύ καλός
φίλος τοῦ «᾽Ονησίμου» καί πρωτεργάτης τοῦ Κύκλου Φυλακῶν
τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων (μέ τήν ὁποία ὀ «Ὀνήσιμος» συνεργάζεται), η οποία
γιά 50 συνεχῆ χρόνια ὀργανώνει
ἐπισκέψεις κάθε Σάββατο σέ φυλακές (τά τελευταῖα χρόνια, στήν
Φυλακή Ἀνηλίκων Αὐλώνα).
Ἄνθρωπος πολλῆς ἀγάπης,
ἀνιδιοτέλειας, ταπεινότητας, καί
ζωντανῆς πίστης. Ο Θεός ἄς τόν
ἀναπαύει καί ἄς δίνει παρηγοριά
στούς οἰκείους του. Πιστεύουμε
ἀκράδαντα ὅτι συνεχίζει νά προσφέρει σέ ὅλα τά ἔργα ἀγάπης
πού συμμετεῖχε, ἀπό ἐκεῖ πού
εὑρίσκεται, μέ τίς προσευχές του.
5

Πόνος γιά τόν ἄλλο

Νά βιάζεστε νά κάνετε τό καλό στούς ἄλλους

Ὁ

Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός
μᾶς λέει. «Περιπατεῖτε ἕως
τό φῶς ἔχετε, ἵνα μή σκοτία ὑμᾶς
καταλάβη» (Ἰω. 12, 35). Ἀκόμα
ἔχετε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἀκόμα
ἔχετε τήν δυνατότητα νά πηγαίνετε στό ναό, νά ἀκοῦτε τίς ἐντολές, νά ἀκοῦτε τό Εὐαγγέλιο. Νά
περπατᾶτε μέσα σ’ αὐτό τό φῶς.
Γιατί, ὅταν ἔλθει ὁ θάνατος, τό
φῶς αὐτό θά σβήσει γιά σᾶς.
Πέραν τοῦ τάφου, δέν ὑπάρχει μετάνοια καί θά πάρετε
ἀνταπόδοση σύμφωνη, μέ
ὅσα ἔχετε κάνει στή ζωή σας.
Τώρα πρέπει νά σκεφτόμαστε
τήν σωτηρία μας καί νά προετοιμαζόμαστε γιά τήν αιώνια ζωή.
Αὐτό κάνουν ὅλοι οἱ χριστιανοί,
ὅλοι ὅσοι ἀγαπᾶνε τόν Χριστό.
Πρίν 70 χρόνια, ζοῦσε στήν
Ἁγία Πετρούπολη ἕνας ἰατρός πού λεγόταν Γαάζ. Αὐτός
ὑπηρετοῦσε στίς φυλακές καί
εἶχε καρδιά ἀγαθή, καρδιά
γεμάτη εὐσπλαχνία καί ἀγάπη γιά τούς ἀνθρώπους. Ἀπό
τήν θέση του, τοῦ ἰατροῦ τῶν
φυλακῶν, προσπαθοῦσε ὅσο
μποροῦσε, νά βοηθήσει τούς
δυστυχισμένους ἀνθρώπους,
πού κρατιοῦνταν ἐκεῖ.
6

Ἔβλεπε πώς ἔστελναν στά κάτεργα ἁλυσοδέσμιους κατάδικους,
γνώριζε ὅτι θά περπατήσουν μέ
τά πόδια χιλιάδες «βέρστια» (ρωσική μονάδα μετρήσεως ἀποστάσεων), μέχρι νά φτάσουν στήν
Σιβηρία καί ἡ καρδιά του ἔσφιγγε
ἀπό τόν πόνο.
Γιά νά αἰσθανθεῖ τόν πόνο
τους, μιά φορά φόρεσε στά πόδια του ἁλυσίδες καί περπατοῦσε μ’ αὐτές ὧρες στήν αὐλή
τοῦ σπιτιοῦ του. Ὅταν βρισκόταν στήν κλίνη τοῦ θανάτου, ὁ
ἅγιος αὐτός ἄνθρωπος καί ἰατρός, εἶπε στούς συγκεντρωμένους γύρω του ἀνθρώπους, τά
ἑξῆς θαυμαστά λόγια, τά ὁποῖα
πρέπει νά τά βάλουμε καλά στό
νοῦ σας. «Νά βιάζεστε νά κάνετε καλό στούς ἄλλους».
Νά βιάζεστε γιατί ὁ θάνατος
ὅλους μᾶς περιμένει. Νά μήν
εἶστε ἐπιπόλαιοι, νά εἶστε πιστοί μέχρι θανάτου καί θά
σᾶς δώσει ὁ Θεός τό στέφανο
τῆς ζωῆς.
Ἁγίου Λουκᾶ
Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας - Ἰατροῦ

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης

Π

αλιά στήν πατρίδα μου, στά
Φάρασα, ἔλεγαν: «Ἄν ἔχης
καμμιά δουλειά, μήν τήν ἀφήνης
γιά αὔριο. Ἄν ἔχης καλό φαγητό,
ἄσ’ το γιά αὔριο, μήπως ἔρθη κανένας μουσαφίρης». Τώρα σκέφτονται: «Νά ἀφήσουμε τήν δουλειά,
μήπως ἔρθη κανείς αὔριο καί μᾶς
βοηθήση. Τό καλό φαγητό, ἄς τό
φᾶμε ἐμεῖς ἀπόψε!». Οἱ περισσότεροι σήμερα γυρίζουν γύρω ἀπό τόν
ἑαυτό τους. Μόνον τόν ἑαυτό τους
σκέφτονται. Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι
βρέχει, γίνεται κατακλυσμός. Ἤ πέφτουν κεραυνοί. ζήτημα πέντε-ἕξι
ψυχές νά θυμηθοῦν τούς καημένους τούς γεωργούς ἤ αὐτούς πού
ἔχουν θερμοκήπια. Δέν σκέφτεται
δηλαδή τόν ἄλλον ὁ ἄνθρωπος,
δέν βγαίνει ἀπό τόν ἑαυτό του,
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015

ἀλλά γυρίζει συνέχεια γύρω ἀπό
τόν ἑαυτό του. Ὅταν ὅμως γυρίζη
γύρω ἀπό τόν ἑαυτό του, κέντρο
ἔχει τόν ἑαυτό του. δέν ἔχει τόν
Χριστό. Εἶναι ἔξω ἀπό τόν ἄξονα
πού εἶναι ὁ Χριστός. Γιά νά φθάση
νά σκέφτεται τόν ἄλλον, πρέπει ὁ
νοῦς του πρῶτα νά εἶναι στόν Χριστό. Τότε σκέφτεται καί τόν πλησίον καί μετά σκέφτεται καί τά ζῶα
καί ὅλη τήν φύση. Ἔχει τόν σταθμό του ἀνοιχτό καί, μόλις πάρη τό
μήνυμα, τρέχει νά βοηθήση. Ἄν ὁ
νοῦς του δέν εἶναι στόν Χριστό,
δέν δουλεύει ἡ καρδιά του, γι’
αὐτό δέν ἀγαπάει οὔτε τόν Χριστό οὔτε τόν συνάνθρωπό του,
πόσο μᾶλλον τήν φύση, τά ζῶα, τά
δένδρα, τά φυτά.
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου
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ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

• Οἱ ἄνθρωποι, πού δέν μποροῦν
νά κυριαρχοῦν στήν καρδιά
τους, ἀκόμα λιγότερο μποροῦν
νά κυριαρχοῦν στή γλῶσσα τους.
• Οἱ ἄνθρωποι, πού δέν μποροῦν
νά βάλουν τάξη στήν ζωή τους,
ἀκόμα λιγότερο μποροῦν νά
βάλουν τάξη στό κράτος.
• Οἱ ἄνθρωποι, πού δέν μποροῦν
νά δοῦν κόσμο μέσα τους, ἀκόμα λιγότερο μποροῦν νά δοῦν
τόν ἑαυτό τους στόν κόσμο.
• Οἱ ἄνθρωποι, πού δέν μποροῦν νά
συμμετέχουν στόν πόνο τοῦ ἄλλου,
ἀκόμα λιγότερο μποροῦν νά συμμετέχουν στή χαρά τοῦ ἄλλου.
• Κράτα ὅλα τά πράγματα στήν
κατάλληλη ἀπόσταση, μόνο τήν
ψυχή σου πλησίασε ὅσο περισσότερο στόν Θεό.
8

• Ἐάν χύσεις νερό στήν φωτιά, δέν
θά ἔχεις οὔτε νερό οὔτε φωτιά.
•Ἐ
 άν ἐπιθυμήσεις τό ξένο, θά
μισήσεις τό δικό σου καί θά χάσεις καί τά δύο.
• Ἐάν πλησιάσεις τήν ὑπηρέτρια
ὅσο καί τήν γυναῖκα σου, δέν θά
ἔχεις οὔτε ὑπηρέτρια οὔτε γυναῖκα.
• Ἐάν πίνεις συχνά στήν ὑγεία τοῦ
ἄλλου, θά χάσεις τή δική σου.
•Ἐ
 άν ἀσταμάτητα μετρᾶς χρήματα τοῦ ἄλλου, ὅλο καί λιγότερο
θά ἔχεις δικά σου.
•Ἐ
 άν ἀσταμάτητα μετρᾶς τίς
ἁμαρτίες τοῦ ἄλλου, οἱ δικές
σου θά αὐξάνονται!
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΑΣΤΕ;

• Τήν ζωή μας τήν ἔχουμε κάνει παιδικό παιχνίδι. ὄχι ὅμως
ἀθῶο, ἀλλά ἁμαρτωλό. Γιατί,
ἐνῶ γνωρίζουμε τόν σκοπό τῆς
ζωῆς μας, τόν παραμελοῦμε καί
ἀσχολούμαστε μέ μάταια καί
ἄσκοπα ζητήματα.
• Παραδινόμαστε στήν ἀπόλαυση
τῶν ἐνδυμάτων, ἀντί νά σκεπάζουμε ἄνετα καί εὐπρεπῶς τό σῶμα
μας καί ἔτσι νά τό προστατεύουμε
ἀπό ἐπιβλαβεῖς ἐπιδράσεις.
• Παραδινόμαστε στήν ἀπόλαυση τῶν κατοικιῶν μας. Ἀντί νά
ἔχουμε ἁπλῶς ἀσφαλή, ἄνετη καί
εὐπρεπή στέγη γιά τήν προστασία
μας ἀπό τά στοιχεῖα τῆς φύσης.
• Παραδιδόμαστε στήν ἀπόλαυση τῶν διανοητικῶν μας
χαρισμάτων, τοῦ νοῦ καί τῆς
φαντασίας καί τά μεταχειριζόμαστε γιά νά ὑπηρετήσουμε
ἁπλῶς τήν ἁμαρτία καί τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου.
Ἀντί νά χρησιμοποιήσουμε
αὐτά, πρό παντός, γιά νά γνωρίσουμε τόν Πάνσοφο Δημιουργό τοῦ σύμπαντος κόσμου
γιά προσευχή. γιά ἱκεσία γιά
δοξολογία τοῦ Θεοῦ καί γιά
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015

νά ἐσωτερικεύσουμε ἀμοιβαία
ἀγάπη καί σεβασμό.
• Παραδινόμαστε στήν ἀπόλαυση
τῆς γνώσεως τῆς κοσμικῆς ματαιότητας καί γιά τήν ἀπόκτηση
τῆς γνώσεως αὐτῆς δαπανοῦμε
πολύτιμο καιρό, ὁ ὁποῖος μᾶς
δόθηκε γιά νά ἑτοιμασθοῦμε
γιά τήν αἰωνιότητα.
• Παραδινόμαστε στήν ἀπόλαυση
ὡραίων ἀνθρωπίνων προσώπων καί πολλές φορές τά μεταχειριζόμαστε γιά ἱκανοποίηση
τῶν παθῶν μας.
• Παραδινόμαστε, τέλος, στήν ἀπόλαυση τῶν ἑαυτῶν μας, μέ τό νά
θεωροῦμε εἴδωλα τούς ἑαυτούς
μας, ἐνώπιον τῶν ὁποίων ὑποκλινόμαστε (καί θαυμάζουμε!).
Καί, ἐπιπλέον, περιμένουμε (καί
κάποτε ἀπαιτοῦμε!) καί οἱ ἄλλοι
νά ὑποκλίνονται).
• Ποιός μπορεῖ, μέ τρόπο ἱκανοποιητικό, νά περιγράψει καί νά
θρηνήσει τή μεγάλη ματαιότητα
καί ἀθλιότητα, στίς ὁποῖες ἑκούσια ρίχνουμε τούς ἑαυτούς μας;
Αγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης
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ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
Περιπτώσεις βοηθούμενων πού χρήζουν ὑποστήριξης

Περίπτωση 1η
Ἡ κυρία Δ.Μ., 48 ἐτῶν καί
μητέρα δύο ἐνήλικων κοριτσιῶν
ἦρθε στό Σύλλογο καθώς ἔνιωθε
ὅτι βρισκόταν πλέον σέ ἀδιέξοδο.
Από πολύ νωρίς μετά τήν
ἀπόφαση τοῦ συζύγου της νά
ἐγκαταλείψει τήν οἰκογενειακή
ἑστία, χρειάστηκε νά μεγαλώσει μόνη της τά δύο της παιδιά.
Προερχόμενη ἀπό πολύ φτωχή
οἰκογένεια, δέν εἶχε μπορέσει
νά ὁλοκληρώσει τή φοίτηση
στό σχολεῖο.
Μετά ἀπό χρόνια σκληρῆς
ἐργασίας καί προσπάθειας, κα10

τάφερε νά στήσει μιά δική της
δουλειά τήν ὁποία καί διατήρησε λειτουργώντας μόνη της γιά
μεγάλο διάστημα.
Μέ τήν οἰκονομική κρίση καί
μή μπορώντας ν’ ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις προέκυψαν
ὀφειλές γιά τίς ὁποῖες καί τελικά
κρατήθηκε.
Στή φυλακή τῆς δόθηκε ἡ
εὐκαιρία νά ἐπιστρέψει στά θρανία καί νά πραγματοποιήσει τό
μεγάλο της ὄνειρο, νά τελειώσει
τό σχολεῖο.
Σήμερα εἶναι ἐλεύθερη, προσπαθεῖ νά στηρίξει τά παιδιά της
ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

καί ἐπιθυμεῖ μέ τή στήριξη τῶν
καθηγητῶν τῆς Σ.Δ.Ε. νά σπουδάσει.
Περίπτωση 2η
Ἡ κυρία Σ.Κ. εἶναι σήμερα πενήντα ἐτῶν. Ἦρθε στό Σύλλογο
τό 2015 μετά ἀπό πενταετῆ περίπου κράτηση. Στή διάρκεια
τῆς ζωῆς της πραγματοποίησε
ἐξαιρετικές σπουδές καί εἶχε
ἐργαστεῖ ἐπί πολλά χρόνια σέ
ὑπεύθυνες θέσεις στό χῶρο τῆς
ἐκπαίδευσης βοηθώντας πολλούς νέους ἀνθρώπους. Μετά τό
θάνατο σημαντικῶν ἀνθρώπων
τῆς ζωῆς της καί βρισκόμενη
μόνη ἡ ψυχική της κατάσταση
ἐπιδεινωνόταν σταθερά, ελλείψει στήριξης ἡ ζωή της ἀποδιοργανώθηκε. Σήμερα, ζητώντας
τήν βοήθεια τοῦ Συλλόγου, προσπαθεῖ νά ἀνασυγκροτηθεῖ, νά
κατανοήσει τίι ἔχει συμβεῖ καί
νά ἐπανέλθει στήν ἐνεργό ζωή.

εἶχε ἐργαστεῖ πολλά χρόνια, τά
περισσότερα ἀπό τά ὁποῖα χωρίς
ἔνσημα καί πρέπει νά περιμένει
2 χρόνια γιά νά δικαιοῦται σύνταξη γήρατος. Δέν ἔχει πόρους
ζωῆς, οἰκογένεια ἤ ἄλλο ὑποστηρικτικό περιβάλλον καί αἰσθάνεται ὅτι ἡ ζωή της ἔχει τελματώσει. Ἀναζητᾶ μιά ἐργασία πού θά
τῆς ἐπιτρέπει νά βιοπορίζεται.
Περίπτωση 4η
Ἡ κυρία Γ.Κ. εἶναι μητέρα
πρώην κρατούμενου καί ἡλικίας 60 ἐτῶν. Ἐργάστηκε ἐπί 25
ἔτη, ἀλλά ἐκκρεμεῖ μικρός ἀριθμός ἐνσήμων γιά νά μπορέσει
νά συνταξιοδοτηθεῖ. Εἶναι χήρα
καί ὁ γιός της ἀντιμετωπίζει σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα μέ
ἀποτέλεσμα νά μήν μπορεῖ ὁ
ἴδιος νά ἐργαστεῖ καί νά ἐξαρτιῶνται ἀπό τή δική της ἠθική
καί ὑλική στήριξη. Ἔχει ἄμεση
ἀνάγκη ἀπό ἐργασία.

Περίπτωση 3η

Περίπτωση 5η

Ἡ κυρία Β.Κ. ἦρθε στό Σύλλογο σέ πολύ κακή κατάσταση καί
θέλοντας ὅπως ἔλεγε νά ἐπιστρέψει στή φυλακή. Εἶναι 65 ἐτῶν,

Ὁ Π.Α. εἶναι σήμερα 45 ἐτῶν
καί πατέρας δύο ἀνήλικων παιδιῶν. Ὑπῆρξε χρόνιος χρήστης
ναρκωτικῶν οὐσιῶν καί ἐξέτισε
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μεγάλη ποινή στή φυλακή. Μέ
τήν ἠθική ὑποστήριξη τῆς μητέρας του, τῆς συζύγου καί τῶν
παιδιῶν του πού τοῦ συμπαραστάθηκαν σέ ὅλες τίς φάσεις τῆς
ἀπεξάρτησής του, προσπαθεῖ νά
ἐπανενταχθεῖ. Ἔχουν καταβάλει
μεγάλες προσπάθειες γιά εὕρεση
ἐργασίας καί ἀπασχολοῦνται περιστασιακά. Τό 2015, ὁ 13 ἐτῶν
γιός του ξεκίνησε θεραπεῖες γιά
αἱμαγγείωμα πού ἐμφανίστηκε
στό κάτω ἄκρο του. Στήν πορεία
τῶν θεραπειῶν φάνηκε ὅτι πρόκειται γιά κακοήθεια μέ πιθανότητες μετάστασης. Ἔχει ἀπόλυτη
ἀνάγκη ἀπό οἰκονομική στήριξη
γιά ν’ ἀνταπεξέλθει στά ἔξοδα
τῶν θεραπειῶν τοῦ παιδιοῦ του.
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Σάν βγῶ ἀπ’ αὐτή τή φυλακή...

Περίπτωση 6η
Ὁ κύριος Ν.Γ. εἶναι σήμερα 61
χρονῶν. Εἶναι πατέρας μιᾶς ἐνήλικης πλέον κόρης. Ἐργαζόταν ἐπί
πολλά χρόνια ὡς οἰκοδόμος καί
στήριζε τήν οἰκογένειά του. Ἡ χρόνια ἀνεργία τῶν τελευταίων ἐτῶν
εἶχε πολύ κακή ἐπίδραση στήν
οἰκονομική ἀλλά καί τήν ψυχική
του κατάσταση, μέ ἀποτέλεσμα νά
ὁδηγηθεῖ γιά μιά στιγμή στήν παραβατικότητα. Ὁ Σύλλογος τόν στήριξε
νομικά και στό δικαστήριο ἀναγνωρίστηκε ὁ ἔντιμος βίος του καί τό
ἀδιέξοδο στό ὁποῖο εἶχε βρεθεῖ. Σήμερα, ἔχει ἐπιστρέψει στήν οἰκογένειά του καί προσπαθεῖ νά ρυθμίσει
ξανά τή ζωή του. Τοῦ λείπουν 36
ἔνσημα (βαρέα - οἰκοδομικά) γιά
νά μπορέσει νά συνταξιοδοτηθεῖ.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Σ

τήν ἑλληνική κουλτούρα
ὅπου ἀποδιδόταν μεγάλη
σημασία στά ὀπτικά ἐρεθίσματα, ἐπινοήθηκε ὁ ὅρος «στῖγμα»
προκειμένου νά γίνει ἀναφορά
σέ σημάδια καί ἐνδείξεις τοῦ
σώματος τά ὁποῖα φανέρωναν
κάτι παράδοξο ἤ ἁπλά ἀσυνήθιστο γιά τήν ἠθική ὑπόσταση τοῦ φορέα τους 1. Σήμερα
ὁ ὅρος «στῖγμα» χρησιμοποιεῖται εὐρύτατα καί ἀποτυπώνει
τό σύνολο ὅλων ἐκείνων τῶν
προσδοκιῶν τίς ὁποῖες τό ἄτομο πού φέρει τό στῖγμα αἰσθάνεται ὅτι ἔχει προδώσει.
Ὁ ἀποφυλακισμένος τή στιγμή πού ἔρχεται γιά πρώτη φορά
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015

στά γραφεῖα τοῦ συλλόγου βρίσκεται σ’ αὐτήν ἀκριβῶς τή κρίσιμη καμπή τῆς ζωῆς του. Καταρρακωμένος ἀπό τό γεγονός
τῆς κράτησής του –συμβάν πού
ἀπό μόνο του λειτουργεῖ τραυματικά στή ζωή τοῦ ἀτόμου–
ἔχει, τίς περισσότερες φορές,
ἐλάχιστη ἐκτίμηση γιά τόν ἑαυτό του καί φέρει μιά ὑπέρμετρη
ἀγωνία γιά τό μέλλον, τόσο τό
δικό του, ὅσο καί αὐτό τῆς οἰκογενείας του. Ἡ αἴσθηση ὅτι δέν
μπόρεσε νά πείσει τόν κόσμο
γιά τήν ἀξία του τόν καταδικάζει νά νοιώθει πικρία ἀπέναντι
στούς ἄλλους καί ντροπή πρός
τόν ἑαυτό του2.
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Τό αἴσθημα αὐτό τῆς ἀπόλυτης προσωπικῆς ἀποτυχίας σέ
συνδυασμό μέ τή βίαιη ἔξοδο
ἀπό τήν ἀγορά ἐργασίας λόγω
τῆς κράτησης, τή χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση,
τήν ἔλλειψη ὑποστηρικτικοῦ
περιβάλλοντος, ὁδηγοῦν τό
ἄτομο σέ σταδιακή ἀπομόνωση ἐνισχύοντάς του τό αἴσθημα
ἀνυπαρξίας.
Σύγχρονοι ἐρευνητές ἔχουν
ἐπισημάνει τήν ἀνάγκη τοῦ ἀτόμου πού απέκτησε τήν παραβατική συμπεριφορά νά μιλήσει
γιά τήν πράξη του προκειμένου
νά τή δικαιολογήσει πρωτίστως
στόν ἴδιο του τόν ἑαυτό3.
Στό Σύλλογο συναντώντας
τόν πρόσφατα ἀποφυλακισμένο

ἐπιχειροῦμε νά δημιουργήσουμε μαζί του τό ἀσφαλές ἐκεῖνο
πλαίσιο καί τή σχέση ἐμπιστοσύνης πού θά ἐπιτρέψει στό
ἄτομο νά ἀνοιχτεῖ, νά μιλήσει
γιά τήν ἱστορία του καί νά κατανοήσει, πρῶτα ὁ ἴδιος τό ἰδιαίτερο νόημά της. Ὑπό ποιές
συνθῆκες δομήθηκε ὅλη ἡ ζωή
καί προσωπικότητά του, ποιές
ἀξίες καί ποιό πλάνο ζωῆς τοῦ
δίδαξαν καί τοῦ μετέδωσαν οἱ
οἰκεῖοι γιά νά πορευτεῖ στή ζωή;
Ἡ κρίση, ὅταν καί ἐάν φτάσει,
εἶναι μιά ἐπιπλέον δυνατότητα
παρά τήν κόπωση πού μᾶς κοστίζει4. Ἡ κρίση πού βίωσε τό ἄτομο
πού κρατήθηκε μπορεῖ νά ἔχει
μιά θετική πλευρά, ἐάν τό ἄτομο
φέρει ἐντός του τήν ἐπιθυμία τῆς

ἐπανόρθωσης, ἐάν ἀποφασίσει
νά συμφιλιωθεῖ μέ τά τραύματα
τοῦ παρελθόντος καί θελήσει νά
κάνει ἕνα προσωπικό, ἀποφαστικό βῆμα γιά τήν ἐξέλιξή του καί
σέ πιό γερές βάσεις.
Παρά τήν κυρίαρχη ἄποψη,
σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἡ κράτηση εἶναι ἕνα τέλμα ἀπό τό ὁποῖο
δύσκολα βγαίνει τό ἄτομο, δέν
εἶναι λίγα τά παραδείγματα ἐκείνων πού εἶδαν μέσα στήν «κρίση» τήν «εὐκαιρία», παρακολούθησαν ἐντός καταστήματος
κράτησης τό Σχολεῖο Δεύτερης
Εὐκαιρίας καί μέ τήν ἀποφυλάκισή τους διεκδίκησαν μιά θέση
στή ζωή καί στίς κοινωνικές

δομές μέ νέους ὅρους. Ἔχοντας
κινητοποιήσει τή βαθιά προσωπική τους επιθυμία νά σπουδάσουν, ἐπιθυμία ἀπωθημένη
ἀπό καιρό λόγω τοῦ ἄγχους πού
προκαλεῖ ἡ καθημερινή ἀγωνία
γιά βιοπορισμό, βρῆκαν στή
κράτησή τους τή δυνατότητα νά
ἐπουλώσουν μιά παλιά πληγή.
Δική της μέριμνα εἶναι νά
συνοδεύσουμε τό ἄτομο σέ ὅλη
αὐτή τή κοπιώδη προσπάθειά
του νά κατανοήσει, νά ἀναθεωρήσει καί ἐν τέλει νά δομήσει
αὐτή τή νέα ζωή.
Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου,
Κλινική Ψυχολόγος

Goffman, E. (1963), Το Στίγμα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2001
De Botton, A. (2004), Περί του κοινωνικού status, Εκδόσεις Πατάκη, 2005.
3
Χάϊδου, Α. (1996), Θετικιστική Εγκληματολογία, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.
4
Marcoli, A. (1999), Το παιδί που χάθηκε και ξαναβρέθηκε: Παραμύθια για να συμφιλιωθούμε με το παιδί
που υπήρξαμε, University Studio Press, 2013.
1
2
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΣΑ

Τ

ό παρακάτω περιστατικό συνέβη σ’ ἕνα ὀρφανοτροφεῖο στή
Ρωσία, ὅπου περιθάλπονται μικρά
παιδάκια, ἐγκαταλελειμμένα καί
κακοποιημένα. Στό ὀρφανοτροφεῖο, λοιπόν, αὐτό, πῆγε παραμονές Χριστουγέννων ἕνας καθηγητής
νά μιλήσει στά παιδιά γιά τή μεγάλη αὐτή γιορτή. Τά περισσότερα
ἀπ’ αὐτά ἄκουγαν γιά πρώτη φορά
γιά τό Χριστό καί γιά τή Γέννησή
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του. ῞Ενα ἀγοράκι ἕξι χρονῶν, ὁ
Μίσα, ἄκουγε μέ ἰδιαίτερη προσοχή τά λόγια τοῦ καθηγητῆ.
Στή συνέχεια δόθηκαν στά παιδιά ὑλικά γιά νά φτιάξουν τή σπηλιά, τή φάτνη καί ὅλα τά σχετικά.
Παρακολουθώντας ὁ καθηγητής
τά χειροτεχνήματα τῶν παιδιῶν,
πρόσεξε κάτι πού τοῦ ἔκαμε ἐντύπωση σέ ἐκεῖνο τοῦ Μίσα. Μέσα
στή φάτνη τοποθέτησε δύο μωρά.
ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

- Ὁ ἕνας εἶναι ὁ Χριστός, τοῦ
εἶπε ὁ καθηγητής. Ποιό εἶναι τό
ἄλλο παιδάκι στήν κούνια;
Τότε ὁ μικρός Μίσα ἄρχισε νά
τοῦ λέγει τήν ἱστορία τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ πού πρίν λίγο
εἶχε ἀκούσει ἀπό τό στόμα τοῦ
καθηγητῆ, προσθέτοντας, ὅμως,
καί κάτι δικό του. Ὅταν ἔφτασε
στό σημεῖο ὅπου ἡ Θεοτόκος τοποθέτησε τό βρέφος στή φάτνη
συνέχισε μέ αὐτά τά λόγια: «Τότε
ὁ μικρός Χριστός γύρισε, μέ κοίταξε καί μέ ρώτησε ἄν εἶχα ἕνα
μέρος νά μείνω. Ἐγώ τοῦ εἶπα
ὅτι δέν ἔχω οὔτε μητέρα, οὔτε
πατέρα, οὔτε πουθενά γιά νά μείνω. Τότε ὁ Χριστός μοῦ εἶπε νά
μείνω μαζί του.
Ἐγώ τότε σκέφτηκα πώς δέν
εἶχα κανένα δῶρο νά τοῦ δώσω,
ὅπως οἱ ἄλλοι. Πῶς θά μέ κρατοῦσε μαζί του;
Τό μόνο δῶρο πού μποροῦσα
νά τοῦ προσφέρω ἦταν νά τόν
κρατήσω ζεστό. Γι’ αὐτό τόν
ρώτησα:
- Ἄν σέ κρατάω ζεστό, εἶναι
γιά σένα αὐτό ἕνα καλό δῶρο;
Ὁ Ἰησοῦς μοῦ ἀπάντησε:
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015

- Ἄν μέ κρατήσεις ζεστό, αὐτό
θά εἶναι τό καλύτερο δῶρο πού
μοῦ ἔχει δώσει κανείς ποτέ.
Ἔτσι μπῆκα στή μικρή κούνια,
κι ἀφοῦ γύρισε καί μέ κοίταξε ὁ
Ἰησοῦς μοῦ εἶπε ὅτι μποροῦσα νά
μείνω μαζί του γιά πάντα».
Ὅταν τέλειωσε τήν ἱστορία ὁ
μικρός Μίσα, τά μάτια του ἦταν
γεμᾶτα δάκρυα πού ἔτρεχαν ἀσυγκράτητα στά μαγουλάκια του.
Ἔσκυψε πάνω στό τραπέζι, κάλυψε
τό πρόσωπο μέ τό χέρι κι ἔκλαιγε
γοερά. Τό μικρό ὀρφανό εἶχε
βρεῖ, ἐπί τέλους, κάποιον πού
δέ θά τόν ἐγκατέλειπε ποτέ, πού
δέν θά τόν κακοποιοῦσε. Κάποιον πού θά τοῦ ἔλεγε νά μείνει
μαζί του γιά πάντα.

17

Φωνές ἀπό τήν φυλακή

ἁπλά πράγματα, λίγες κουβέντες,
ὑγρές ματιές, ἀμήχανα χαμόγελα,
ἱδρωμένα χέρια. Πόσο οὐσιαστική δουλειά γίνεται ὅταν δένει
πιά ἡ ὁμάδα καί ἡ συντονίστρια
θέλει πραγματικά νά ἀσχοληθεῖ;
Εἶναι καλό, θετικό, μοντέρνο νά
ὑπάρχουν τέτοια προγράμματα
εἰδικά σέ σωφρονιστικά ἱδρύματα. Τό μυστικό λοιπόν καί πάλι
δέν εἶναι τά προγράμματα ἀλλά
οἱ ἄνθρωποι πού θά τά ἐφαρμόσουν ὥστε νά ἀναγκάζουν αὐτόν
τόν ταλαίπωρο κρατούμενο –ἀκόμη καί αὐτόν πού δέν θέλει κἄν

νά βγεῖ ἀπό τόν θάλαμό του– νά
σηκώνεται στά πόδια του καί νά
συμμετέχει σέ κάτι λυτρωτικό
πού μέχρι νά τό ζήσει, δέν τό ξέρει πόσο λυτρωτικό καί εὐχάριστο καταλήγει νά εἶναι.
Σέ μένα, τό πρόγραμμα προσφέρει πολλά –πέρα ἀπό τίς
ὧρες πού περνῶ εὐχάριστα–
γνωριμία σέ βάθος μέ ἄτομα
γιά τά ὁποῖα εἶχα διαφορετική
ἄποψη, συνειδητοποίηση τοῦ
πόσο καλή ζωή ἔχω ζήσει, πόσο
καλή παιδική ἡλικία εἶχα, πόσο
ἀγάπη καί φροντίδα ἔχω πάρει,
πόσο ὑπέροχη οἰκογένεια εἶχα
καί ἔχω, πόσο πλούσια εἶμαι σέ
ἀναμνήσεις καλές καί κακές.
Αὐτά πού ἔχω στή ζωή μου,
ἀγάπη, καλούς γονεῖς, ὑπέροχους φίλους, ὄμορφο σπιτικό,
ὑγιή σεξουαλικη ζωή, τά θεωροῦσα δεδομένα καί εὐκόλως
ἐννοούμενα. Μέσα στήν φυλακή
συνειδητοποίησα ὅτι εἶμαι πολύ
τυχερός ἄνθρωπος πού τά ἔχω
ὅλα αὐτά γιατί ἡ πλειονότητα τῶν
κρατουμένων τά ἔχει στερηθεῖ.
Γιά μένα, αὐτό τό πρόγραμμα
εἶναι σωτήριο γιατί μοῦ ἐπιβε-

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
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Έργα κρατουμένων γυναικών του Κ.Κ. Ελαιώνα Θηβών.

Ζ

ωγραφική καί κουβεντούλα.
Στήν ἀρχή φαίνεται εὔκολο,
γιά μένα ἀκόμη πιό εὔκολο γιατί
γνωρίζω τήν συντονίστρια ἀπό
προηγούμενο πρόγραμμα. Ἀποδεικνύεται ὅμως τελικά πιό δύσκολο γιά τίς περισσότερες.
Γιά καλή μου τύχη, ἀπό χαρακτῆρα εἶμαι πιό εὐθύς ἀπό
ἄλλες κυρίες καί χωρίς σοβαρά
προβλήματα γιά νά ἔχω θέματα
μέ τόν ἑαυτό μου. Ἔτσι συνειδητοποίησα ἀκούγοντας καί τίς
ὑπόλοιπες γυναῖκες πόσο σημαντική δουλειά γίνεται μέσα ἀπό
18

βαιώνει γιά ἄλλη μιά φορά πόσο
εὐλογημένη γυναῖκα εἶμαι. Θά
μοῦ πεῖτε «Εὐλογημένη στή φυλακή;». Νά γιατί μόνον ὅταν ζήσεις
τόν ἀπόλυτο «θάνατο», τό ἀπόλυτο «τίποτα» βλέπεις πόσο φωτεινή ἦταν και εἶναι ἡ ζωή σου (ἄν
ἦταν καί εἶναι βέβαια!).
Ἐλπίζω σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους πού περνᾶνε ἀπό αὐτά τά
προγράμματα νά μείνει ἕνα ἴχνος,
ἕνα ἀποτύπωμα πού θά τούς βοηθήσει νά γνωρίσουν καλύτερα
τόν ἐσώτερο ἑαυτό τους. Μεγάλη
ὑπόθεση ἡ ᾽Ελπίδα!!!
Κ.Π.
Συντονίστρια τῆς Ὁμαδας Εἰκαστικῆς Ἔκφρασης στό Κέντρο
Κράτησης Γυναικῶν Ἐλεῶνα
Θηβῶν (Ἀπ’ ὅπου καί ἡ ἐπιστολή) εἶναι ἡ κ. Ἄλκηστις Μπούρα
Κοινωνική Λειτουργός Εἰκαστική
Ψυχοθεραπεύτρια (Συνεργάτης
τοῦ «Ὀνησίμου» στό Κέντρο Ἀπεξάρτησης Κρατουμένων Τοξικομανῶν Ἐλεῶνα Θηβῶν).
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ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ

Ιερά μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

Ο

ἱ κοσμικοί λένε: «Καλότυχοι
αὐτοί πού ζοῦν στά παλάτια
καί ἔχουν ὅλες τίς εὐκολίες». Ἀλλ’
ὅμως μακάριοι εἶναι αὐτοί πού
κατόρθωσαν νά ἁπλοποιήσουν
τήν ζωή τους καί ἐλευθερώθηκαν ἀπό τήν θηλειά τῆς κοσμικῆς
αὐτῆς ἐξελίξεως τῶν πολλῶν
εὐκολιῶν, ἴσον τῶν πολλῶν δυσκολιῶν, καί ἀπαλλάχθηκαν ἀπό
τό φοβερό ἄγχος τῆς σημερινῆς
ἐποχῆς μας. Ἄν δέν ἁπλοποιήση
τήν ζωή του ὁ ἄνθρωπος, βασανίζεται. Ἐνῶ, ἄν τήν ἁπλοποιήση,
δέν θά ἔχη αὐτό τό ἄγχος.
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Ὁ περισσότερος πονοκέφαλος εἶναι ἀπό αὐτές τίς σκέψεις,
νά κάνουμε αὐτό, νά κάνουμε
ἐκεῖνο. Ἄν ἦταν πνευματικές οἱ
σκέψεις, θά ἔνιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά καί δέν θά
εἶχε πονοκέφαλο.
Τώρα καί στούς κοσμικούς
τονίζω πολύ τήν ἁπλότητα. Γιατί πολλά ἀπό αὐτά πού κάνουν,
δέν χρειάζονται καί τούς τρώει
τό ἄγχος. Τούς μιλάω γιά τήν λιτότητα και τήν ἀσκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω: «Ἁπλοποιῆστε
τήν ζωή σας, γιά νά φύγη τό
ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ἄγχος». Καί τά περισσότερα διαζύγια ἀπό ἐκεῖ ξεκινοῦν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα
ἔχουν νά κάνουν οἱ ἄνθρωποι
καί ζαλίζονται. Δουλεύουν καί οἱ
δύο, πατέρας καί μάνα, ἀφήνουν
καί τά παιδιά ἐγκαταλελειμμένα.
Κούραση, νεῦρα –μικρό θέμα,
μεγάλος καυγᾶς– αὐτόματο διαζύγιο μετά, ἐκεῖ φθάνουν. Ἄν
ἁπλοποιοῦσαν ὅμως τήν ζωή
τους, θά ἦταν καί ξεκούραστοι
και χαρούμενοι. Αὐτό τό ἄγχος
εἶναι καταστροφή!

Μ

ιά φορά βρέθηκα σέ ἕνα
σπίτι πού ἦταν ὅλο πολυτέλεια καί, καθώς συζητούσαμε,
μοῦ εἶπαν: «Ζοῦμε στόν Παράδεισο, ἐνῶ ἄλλοι ἄνθρωποι στεροῦνται». «Ζεῖτε στήν κόλαση»,
τούς λέω. «Ἄφρον, ταύτη τῇ νυκτί», εἶπε ὁ Θεός στόν πλούσιο.
Ἄν ὁ Χριστός μέ ρωτοῦσε: «Ποῦ
θέλεις νά σέ βάλουμε, σέ μιά φυλακή ἤ σέ ἕνα σπίτι σάν αὐτό;»
θά ἔλεγα: «Σέ μιά σκοτεινή φυλακή». Γιατί ἡ φυλακή θά μέ βοηθοῦσε. Θά μοῦ θύμιζε τόν Χριστό, θά μοῦ θύμιζε τούς ἁγίους
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Μάρτυρες, θά μοῦ θύμιζε τούς
ἀσκητές πού ἦταν στίς ὀπές τῆς
γῆς, θά μοῦ θύμιζε καλογερική.
Ἡ φυλακή θά ἔμοιαζε καί λίγο μέ
τό κελλί μου καί θά χαιρόμουν.
Αὐτό τό δικό σας τί θά μοῦ θύμιζε καί σέ τί θά μέ βοηθοῦσε;
Γι’ αὐτό οἱ φυλακές μέ ἀναπαύουν καλύτερα ὄχι μόνον ἀπό ἕνα
σαλόνι κοσμικό ἀλλά καί ἀπό
ἕνα ὡραῖο κελλί μοναχοῦ. Χίλιες
φορές στήν φυλακή παρά σέ ἕνα
τέτοιο σπίτι».
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Παΐσιου
Λόγοι Α΄
«Μέ πόνο καί ἀγάπη
γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο»
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Από την αλληλογραφία μας
Ἐπιστολές κρατουμένων
Σᾶς εὐχαριστῶ καί πάλι γιά
τίς λαδομπογιές, τίς τέμπερες καί
τά ὑλικά πού μοῦ στείλατε. Ἐκτός
τοῦ ὅτι βγάζω ἀξιοπρεπῶς τά πρός
τό ζῆν, ἡ Τέχνη γιά μένα εἶναι
τρόπος ζωῆς, ἐκτόνωση καί ἐλευθερία. Μαζί μέ αὐτό τό γράμμα
σᾶς στέλνω καί μία εἰκόνα τῆς Παναγίας πού ἔχω φιλοτεχνήσει γιά
νά σᾶς δείξω τήν ἐκτίμηση καί τήν
εὐγνωμοσύνη μου. Ἐπίσης, γιά τή
βελτίωση τῆς δουλειᾶς μου καί
χωρίς νά γίνομαι ἀχάριστος ἄν
μπορεῖτε νά μοῦ στείλετε καί ἕνα
βιβλίο ἀπό ἄλλους καλλιτέχνες.
Γ.Ν.

Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές εναντίον
κρατουμένων (φυλακή Κω).
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Πολλά συγχαρητήρια γιά
τό ἔργο πού προσφέρετε στούς
κρατούμενους καί τούς ἀποφυλακισμένους γιατί ὅλοι εἴμαστε
ἄνθρωποι εἴτε βρισκόμαστε ὑπό
κράτηση, εἴτε ἐλεύθεροι στήν
κοινωνία. Δέ νομίζω νά χρειάζεται πρός τό παρόν νά σᾶς ἀναλύσω τό λόγο πού βρίσκομαι ἐδῶ,
ἄν θά χρειαστεῖ στό μέλλον θά τό
κάνω. Τό μόνο πού ξέρω εἶναι
ὅτι αὐτό πού ἔκανα τό μετανιώνω ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου,
ἐνῶ μέ κατηγοροῦν καί γιά πράγματα πού οὔτε καί τώρα δέν περνοῦν ἀπό τό μυαλό μου. Ὅπως
καταλαβαίνετε μέσα στή φυλακή
τά πράγματα δέν εἶναι ρόδινα
καί λόγῳ τῆς κρίσης πού κυοφορεῖται ἔξω στήν κοινωνία καί
εἶναι πλέον δύσκολο νά μᾶς φροντίσουν οἱ δικοί μας ἄνθρωποι.
Ἐγώ περνάω τή μέρα μου διαβάζοντας βιβλία.
Ἀπό σᾶς ζητάω νά μέ βοηθήσετε σέ ὅ,τι εἶναι ἱκανό καί περνάει
ἀπό τά χέρια σας. Καί μιά ἁπλή
ἀλληλογραφία νά ἔχουμε ἐμένα
προσωπικά μοῦ κάνει πολύ καλό.
Φ.Λ.
ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Γκράφιτι στήν φυλακή ἀνηλίκων Αὐλώνα,
μέ τήν συνεργασία κρατουμένων καί τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν.

Σᾶς ἐνημερώνω μέ τήν ἐπιστολή μου ὅτι βρίσκομαι κρατούμενος γιά ὑπόθεση περί ναρκωτικῶν. Παρακολουθῶ τό ΚΕΘΕΑ
ἐντός φυλακῆς καί βρίσκομαι
στήν τρίτη και τελευταία φάση
τοῦ προγράμματος. Σέ περίπτωση ἀποφυλάκισής μου ἐπιθυμῶ
νά ὁλοκληρώσω τό πρόγραμμα
ἔξω. Τά οἰκονομικά μου δέν μοῦ
ἐπιτρέπουν τήν πρόσληψη δικηγόρου καί θά ἤθελα νά μέ βοηθήσετε σέ αὐτό καθώς εἶναι πολύ
σημαντική ἡ κατάλληλη ὑπεράσπιση. Θέλω ἐπιτέλους νά ἀπεμπλακῶ ἀπό αὐτή τήν «κατάρα»
πού βιώνω.
Σ.Π.
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Ἀποφάσισα νά σᾶς γράψω
γιατί πραγματικά μοῦ σταθήκατε τά
χρόνια πού ἤμουν ἐδῶ. Μέσα στό
κελί μου ἔχω μια πραγματική βιβλιοθήκη μέ βιβλία δικά σας πού μοῦ
ἔχετε στείλει. Δέν ἤθελα μέσα στά
γράμματά μου νά βγάλω ὅλη τήν
«ὀργή» μου ἀπέναντι στό δικαστικό
σύστημα καί στήν πολιτεία, ἀλλά
ξέρετε ὅτι ἕνα καί μόνο γράμμα
πρός ἕναν ἄνθρωπο ἐμπιστοσύνης
φτάνει γιά νά ἠρεμήσει αὐτόν πού
τό γράφει. Σᾶς χαιρετῶ καί σᾶς
ὑπόσχομαι μέ τήν ἐπιστροφή μου
στήν κοινωνία νά σᾶς ἐπισκεφθῶ
στά γραφεῖα σας γιά τό εὐχαριστῶ
γιά ὅ,τι κάνατε γιά μένα.
Γ.Κ.
23

ANAΓKEΣ, EΛΛEIΨEIΣ KAI EKKΛHΣH TOY «ΟΝΗΣΙΜΟΥ»
Ἡ στήριξη τοῦ Συλλόγου μας παρέχεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό
τήν ἀγάπη σας, τήν ὁποία καί ἐπικαλεῖται!
Οἱ προσφορές ἔχουν μειωθεῖ αἰσθητά, ἐνῶ τά αἰτήματα γιά
βοήθεια πολλαπλασιάζονται διαρκῶς.
Ὁ Σύλλογός μας οὐδεμία κρατική ἐπιχορήγηση λαμβάνει.
1. Πάντα ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τοῦ Συλλόγου, κυρίως γιά ενίσχυση ἀποφυλακησμένων, ἀπόρων κρατουμένων μέ αὐστηρά κριτήρια, τήν καταβολή
τῶν δικαστικῶν τους ἐξόδων καί τή βοήθεια τῶν οἰκογενειῶν τους.
2. Ἐθελοντική ἐργασία γιά τή στήριξη τοῦ ἔργου μας, ἰδίως γιά τή
δωρεάν διανομή τοῦ περιοδικοῦ μας «Φίλοι Φυλακισμένων» σέ
παγκάρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Πατρίδος μας. Παρακαλοῦμε, ἐπικοινωνῆστε μαζί μας, εἴτε ἀπό ἐπαρχία εἴτε ἀπό τήν Ἀθήνα, γιά νά
σᾶς στείλουμε περιοδικά.
3. Εἴδη τροφίμων (καί κονσέρβες ἰδίως γιά ἀστέγους), καθαριότητος, πρώτων βοηθειῶν.
4. Γ ραμματόσημα καί τηλεκάρτες, βιβλία λογοτεχνικά καί χριστιανικά.
5. Κλινοσκεπάσματα, ἀθλητικά εἴδη, ρουχισμό, ὑποδήματα.
6. Εἴδη γυμναστικῆς, ἐπιτραπέζια παιχνίδια κ.ἄ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
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