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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ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ)

,
Aπό τίς δρaστηριότητές μας
Καθημερινά περνοῦν ἀποφυλα•
κισμένοι καί μέλη οἰκογενειῶν
φυλακισμένων ἀπό τά γραφεῖα
τοῦ Συλλόγου μας γιά στήριξη
καί βοήθεια. Τήν ψυχολογική
ὑποστήριξή τους ἀναλαμβάνει
κλινική ψυχολόγος.
• Ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται
μἑ τις Κοινωνικές Ὑπηρεσίες
των Καταστημάτων Κράτησης
τῆς Ἑλλάδας, καθώς καί με Ἐπιμελητές Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς
και μέ Θεραπευτικές Κοινότητες
(ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ).
Ἡ «Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστη•
μόνων», μέ τήν ὁποία ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται, ὀργανώνει
κάθε ἑβδομάδα ἐπίσκεψη στο Κατάστημα Κράτησης Νέων Αὐλῶνα.

• Το 2017, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, προσφέρθηκαν 2 τόννοι
τρόφιμα, που ο «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» διένειμε σε οικογένειες φυλακισμένων. Τους ευχαριστούμε πολύ.
τις 22/3/2017 ἔφυγε για τον
Σ
οὐρανό ἡ Γεωργία Γεωργιάδου,
πολύτιμη συνεργάτις του Ὀνησίμου επί σειρά ἐτῶν. Μετέπειτα
ἀφοσιώθηκε στην Ἐξωτερική Ἱεραποστολή μέ μεγάλη δραστηριότητα
κυρίως στην Ἀφρική. Εἴθε ο Θεός
νά ἀναπαύσει τήν ψυχή της καί νά
εμπνεύσει μιμητές τοῦ θαυμαστοῦ
ἒργου της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
Ἒτος

Πολύ μεγάλα προβλήματα ἀντιμετωπίζουν οἱ οἰκογένειες τῶν φυλακισμένων, στερούμενες πολλές φορές καί τά στοιχειώδη γιά τήν ἐπιβίωσή τους.
Ὁ Σύλλογός μας συνδράμει 265 οἰκογένειες φυλακισμένων καί ἀποφυλακισμένων μέ 105 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 καθαριότητας, ρουχισμό κ.λπ.).
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Εὐχαριστοῦμε θερμά τό Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος (ΙΣΝ) γιά τήν δωρεά καί πλήρη κάλυψη δαπανῶν τοῦ διετοῦς προγράμματος Εἰκαστικῆς Θεραπείας καί Παρέμβασης, τό ὁποῖο ἤδη ὑλοποιεῖ ἐπί σειράν
ἐτῶν ὁ Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ὁ Ὀνήσιμος» στό
Κέντρο Ἀπεξάρτησης Τοξικομανῶν Κρατουμένων Ἐλεώνα Θηβῶν
(Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ.) καί πλέον ὑλοποιεῖται ἐπιχορηγούμενο σέ 7 Καταστήματα Κράτησης:
Κέντρο Ἀπεξάρτησης Τοξικομανῶν Κρατουμένων Ἐλεώνα Θηβῶν
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ἐλεώνα
Νοσοκομεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ «Ἅγιος Παῦλος»
Δικαστική Φυλακή Γυναικών Κορυδαλλοῦ
Ψυχιατρεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ
Δικαστική Φυλακή Ἀνδρῶν Κορυδαλλοῦ
Εἰδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αὐλώνα
Ὑπεύθυνή του προγράμματος εἶναι ἡ κά Ἄλκηστις Μπούρα, Κοινωνική Λειτουργός-Εἰκαστική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

2012

2013

2014

2015

2016

Ἀριθμός βοηθούμενων

632

605

670

687

672

Διανομή τροφίμων (κιλά)

9.044

17.639

11.387

14.672

16.374

Δέματα ἱματισμού & εἰδών
ἀτομικῆς καθαριότητας
στίς φυλακές

507

552

547

483

466

Διεκπεραιωμένες δικαστικές
ὑποθέσεις

39

32

28

21

25

Διανυκτερεύσεις
ἀποφυλακισμένων
(σέ ξενοδοχεῖο)

284

258

108

174

156
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2017 – 2018 Πρόγραμμα ἐκδρομῶν
& Ἐκδηλώσεων «ΟΝΗΣΙΜΟΥ»
4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Ἀπογευματινό – ἑσπερινός στήν
Ι. Μονή Βηθλεέμ Κορωπίου ΑΤΤΙΚΗΣ
12-13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ)
Διήμερο προσκύνημα στήν Ι. Μονή
τοῦ Ἁγίου ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ στήν Αἴγινα. Διανυκτέρευση στό μοναστήρι.
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Θεία Λειτουργία – Μνημόσυνο Στυλιανοῦ Μπουρμπαχάκη Ἰδρυτού
τοῦ συλλόγου, στήν Ι.Μονή Ἀστερίου ΥΜΗΤΤΟΥ.
13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Ἡμερησία ἐκδρομή στήν Παναγία
Σκριπού στόν Ὀρχομενό, γιά τήν
κοπή τῆς Βασιλόπιτας τοῦ Συλλόγου.
1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
(ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Διήμερο προσκύνημα στήν Καλαμάτα γιά τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς.
14-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
(ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ)
Ἑορτασμός τοῦ προστάτου τοῦ συλλόγου «ΑΓΙΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ» ἑσπερινός
- Θ. Λειτουργία.
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
A΄ Χαιρετισμοί. Ι. Μονή Εἰσοδίων
ΩΡΩΠΟΥ.
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Θεατρική παράσταση μέ τό ἔργο,
«ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ» στό Θέατρο
ΠΕΡΟΚΕ στίς 19.00.
2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ στήν Ἱ.Μ. Ἁγ.
Παύλου, Πλάκα Λαυρίου.
9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ στήν Ἱ.Μ. Παντανάσσης ΚΕΡΑΤΕΑΣ.
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Τά μπαλόνια

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.

Μία ὁμάδα 50 ἀνθρώπων συμμετεῖχε σ’ ἕνα συνέδριο.
Ξαφνικά, ἕνας ὁμιλητῆς ἀποφάσισε νά κάνει ἕνα ὁμαδικό πείραμα.
Ἔδωσε σέ κάθε σύνεδρο ἀπό ἕνα
μπαλόνι, καί ζήτησε ἀπό τόν κάθε
ἕνα νά γράψει ἐπάνω, μέ μαρκαδόρο, τό ὄνομά τού/της. Ἔπειτα,
μεταφέρθηκαν ὅλα τά μπαλόνια
σέ ἄλλο δωμάτιο. Ἀκολούθως, οἱ
σύνεδροι κλήθηκαν νά πᾶνε στό
δωμάτιο ἐκεῖνο καί νά βροῦν,
μέσα σέ πέντε λεπτά, τό μπαλόνι
μέ τό ὄνομά τους.
Ἔγινε πανζουρλισμός. Ὁ ἕνας
ἔσπρωχνε τόν ἄλλον, συγκρούονταν μεταξύ τους, ἀλληλοδιαμαρτύρονταν, σκέτος χαμός. Ὅταν
πέρασαν τά 5 λεπτά, κανένας δέν
εἶχε βρεῖ τό μπαλόνι του.
Ἔτσι, ὁ ὁμιλητῆς ζήτησε ἀπό τόν
καθένα νά πάρει στά χέρια τοῦ
ἕνα μπαλόνι στήν τύχη, καί νά
τό δώσει σέ ὅποιον εἶχε τό ὄνομα πού ἦταν γραμμένο πάνω του.
Μέσα σέ ἐλάχιστα λεπτά, ὅλοι
κρατοῦσαν τό δικό τους μπαλόνι.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
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23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. Ὅλοι στή
Μητρόπολη Ἀθηνῶν.
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 (ΤΕΤΑΡΤΗ)
Ἀπογευματινό στήν Ι. Μ. «Παναγία ἤ
πάντων χαρά» στό Καλέντζι Κορινθίας.
6-10 ΜΑΪΟΥ 2018 (ΚΥΡΙΑΚΗ-ΠΕΜΠΤΗ)
4ήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή στήν
ΠΑΤΜΟ.
22 ΜΑΪΟΥ 2018 (ΤΡΙΤΗ)
Ἀπογευματινό στήν Ι. Μ. Πεντέλης.
Κρυφό Σχολειό.
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Ἡμερησία ἐκδρομή στήν Ι. Μ. Ἄγ. Νικολάου ΚΑΤΟΥΝΑΣ Αἰτωλοακαρνανίας, Ἁγίου Βλασίου καί Ἅγιο Βάρβαρο.
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Ἡμερησία ἐκδρομή - ἐκκλησιασμός
στόν πανηγυρίζοντα Ι. Ν. τοῦ Ἄγ. Λουκᾶ
τοῦ ἰατροῦ στά Λευκάκια Ναυπλίου.
11-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ)
Προσκύνημα στά Αγιασμένα χώματα
της Πισιδίας. Ἐγίντιρ-Νησίον-ΣπάρτηἈττάλεια-Σίδη-Πέργη-Ἀλάνια. Ἐγκαίνια Ἐπισκοπείου Ἀτταλείας.

Καί στό σημεῖο αὐτό, ὁ ὁμιλητῆς
ἄρχισε ἐπιτέλους νά ἐκφωνεῖ τόν
λόγο του:
«Αὐτό πού ἔγινε τώρα, εἶναι αὐτό
ἀκριβῶς πού συμβαίνει στήν ζωή
μας. Ὅλοι γυρεύουν καί κυνηγοῦν
παντοῦ μετά μανίας τήν εὐτυχία,
χωρίς νά ξέρουν πού βρίσκεται.
Ἐγώ λέω, λοιπόν, ὅτι ἡ δική μας
εὐτυχία, αὐτή πού ἀφηνιάζουμε
νά τήν ἀνακαλύψουμε, βρίσκεται
στήν εὐτυχία τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Δῶστε τούς χαρά, καί θά
τήν βρεῖτε καί ἐσεῖς. Αὐτός γιά
μένα, τόσο ἁπλά, εἶναι ὁ σκοπός
τῆς ζωῆς».
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Μπαμπά μπορεῖς νά μοῦ δανείσεις
25 εὐρώ;
Ἡ παρουσία τοῦ γονιοῦ εἶναι τό
πιό σημαντικό καί ὄχι τά ἀγαθά.
Ὁ χαμένος χρόνος δέν μπορεῖ νά
ἐπανέλθει καί οἱ παιδικές ἀναμνήσεις εἶναι πάντα χαραγμένες
στό μυαλό τοῦ ἀνθρώπου.
Ἕνας ἄντρας γυρίζει ἀργά στό
σπίτι ἀπό τήν δουλειά, κουρασμένος καί ἐκνευρισμένος καί
βρίσκει τόν 5χρονο γιό του νά
τόν περιμένει στήν πόρτα.
– Μπαμπά, μπορῶ νά σέ ρωτήσω
κάτι;
– Ναί βεβαίως, τοῦ ἀπάντησε
ὁ ἄντρας.
– Μπαμπά, πόσα χρήματα βγάζεις σέ μία ὥρα;
– Αὐτό δέν εἶναι δουλειά σου καί
γιατί μέ ρωτᾶς; εῖπε ὁ ἄντρας θυμωμένα.
– Θέλω μόνο νά ξέρω. Παρακαλῶ πές μου, πόσα βγάζεις σέ
μία ὥρα;
– Ἐάν πρέπει νά ξέρεις, βγάζω
50 εὐρώ τήν ὥρα.
– Ὤ! Ἀπάντησε τό παιδί, μέ τό κεφάλι κάτω.
– Μπαμπά, μπορεῖς σέ παρακαλῶ
νά μοῦ δανείσεις 25 εὐρώ;
Ὁ πατέρας ἐξαγριωμένος τοῦ λέει,
«ἐάν ὁ λόγος πού μου ἔκανες αὐτή
τήν ἐρώτηση εἶναι γιά νά δανειστεῖς χρήματα καί νά ἀγοράσεις
6

κάποιο ἀνόητο παιχνίδι ἤ κάποια
ἄλλη ἀηδία, τότε ἐξαφανίσου καί
πήγαινε ἀμέσως στό κρεβάτι στό
δωμάτιό σου. Σκέψου γιατί νά
εἶσαι τόσο ἐγωιστής. Δέν ἐργάζομαι σκληρά κάθε μέρα γιά τέτοιες
παιδαριώδεις ἐπιπολαιότητες».
Τό μικρό παιδί πῆγε ἥσυχα στό
δωμάτιό του καί ἔκλεισε τήν πόρτα. Ὁ ἄντρας ὅσο σκεφτόταν τήν
ἐρώτηση τοῦ γιοῦ τοῦ τόσο περισσότερο θύμωνε. Πῶς τόλμησε
νά τοῦ κάνει αὐτή τήν ἐρώτηση,
μόνο καί μόνο γιά νά πάρει κάποια χρήματα;
Μετά ἀπό μία περίπου ὥρα, καί
ἐνῶ ὁ ἄντρας εἶχε ἠρεμήσει τό
ξανασκέφτηκε: Ἴσως νά ὑπάρχει κάτι πού πρέπει πραγματικά
νά ἀγοράσει μέ αὐτά τά 25 εὐρώ
καί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δέν ζητάει χρήματα συχνά. Ὁ ἄντρας
πῆγε στό δωμάτιο τοῦ παιδιοῦ
καί ἄνοιξε τήν πόρτα. «Κοιμᾶσαι
γιέ μου;”ρώτησε. «Ὄχι μπαμπά,
εἶμαι ξύπνιος», ἀπάντησε τό ἀγόρι. «Σκεφτόμουν ὅτι ἴσως ἤμουν
πάρα πολύ σκληρός μαζί σου νωρίτερα», εἶπε ὁ ἄντρας. «Εἶχα μία
δύσκολη ἡμέρα καί ἔβγαλα τήν
κούρασή μου σέ σένα. Ἐδῶ εἶναι
τά 25 εὐρώ πού μου ζήτησες».
Τό μικρό ἀγόρι ἔτρεξε κατευθείαν
ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ἐπάνω του χαμογελώντας. «Ώ,
εὐχαριστῶ μπαμπά!», φώναξε.
Στή συνέχεια, πῆγε στό μαξιλάρι
του καί ἔβγαλε ἀπό κάτω μερικά
τσαλακωμένα χρήματα. Ὁ ἄντρας
εἶδε ὅτι τό παιδί εἶχε ἤδη κάποια
χρήματα καί ἄρχισε νά νευριάζει
καί πάλι. Τό μικρό ἀγόρι ἄρχισε
νά μετράει σιγά τά χρήματά του
καί στή συνέχεια κοίταξε τόν πατέρα του. «Γιατί θέλεις περισσότερα χρήματα, ἀφοῦ ἤδη ἔχεις;»,
γκρίνιαξε ὁ πατέρας του. «Ἐπειδή
δέν εἶχα ἀρκετά, ἀλλά τώρα ἔχω»,
ἀπάντησε τό μικρό παιδί. «Μπαμπά τώρα ἔχω 50 εὐρώ. Μπορῶ
νά ἀγοράσω μία ὥρα ἀπό τόν
χρόνο σου; Σέ παρακαλῶ, ἔλα
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νωρίς αὔριο σπίτι. Θά ἤθελα
πολύ νά φᾶμε μαζί».
Ὁ πατέρας συνετρίβη. Ἀγκαλίασε
τόν μικρό του γιό καί τόν ἱκέτευσε νά τόν συγχωρέσει.
Δέν πρέπει νά ἀφήνουμε τόν
χρόνο νά περνάει χωρίς νά ἀφιερώνουμε κάποιο σημαντικό κομμάτι του μέ ἐκείνους πού πραγματικά σημαίνουν κάτι γιά ἐμᾶς,
ἐκείνους πού βρίσκονται μέσα
στήν καρδιά μας. Σκεφτεῖτε μόνο
πόσοι πέφτουμε μέ τά μοῦτρα στή
δουλειά καί ὄχι στήν οἰκογένειά
μας μέ τή δικαιολογία ὅτι τό κάνουμε γιά τό καλύτερο μέλλον
τῶν παιδιῶν μας…
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Φυλακή και Οικογένεια
Οἱ χρόνια δυσμενεῖς συνθῆκες
διαβίωσης, «τά περιστατικά
ζωῆς» (ἔλλειψη συνοχῆς μέσα
στό οἰκογενειακό περιβάλλον,
μή ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση,
κ.α.), ἡ διαρκής ἀστάθεια πού
ἐπικρατεῖ στή κοινωνία, οἱ χαμένες μελλοντικές προσδοκίες τῶν
νέων ἀνθρώπων, ἀποτελοῦν μερικά ἀπό τά φαινόμενα πού ἐπηρεάζουν σημαντικά τήν αὔξηση
τῆς ἐγκληματικότητας, ἰδίως στίς
νεότερες ἠλικίες1. Παράλληλα, οἱ
στιγματιστικές, γιά τό ἄτομο, συνέπειες πού προκύπτουν μετά τήν

τέλεση τοῦ ἀδικήματος καί τήν
κράτηση, ὁδηγοῦν συχνά στόν
κοινωνικό ἀποκλεισμό καί τήν
ἀπομόνωσή του. Ἐπιπλέον, ἄν
οἱ συνθῆκες πού ὁδήγησαν προοδευτικά τό ἄτομο στήν παραβατικότητα δέν τροποποιηθοῦν, θά
γίνεται ὁλοένα καί πιό πιθανή ἡ
ἐπανάληψη τῆς παρεκκλίνουσας
συμπεριφορᾶς (μέ τήν τέλεση
νέου ἀδικήματος) καί σταδιακά
τό ἄτομο θά ὀργανώνει τή ζωή
τοῦ γύρω ἀπό τήν παραβατικότητα ἀδυνατώντας νά σπάσει τόν
φαῦλο κύκλο της.

Δυσμενεῖς συνθῆκες
Ἔνδεια

Κοινωνικός ἀποκλεισμός
Ἀπομόνωνση

Τέλεση ἀδικήματος

Κοινωνική ἀντίδραση
Κράτηση
1
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 άιδου, Ἀνθοζωή (2003), Ἐγκληματολογικά Κείμενα: Ἀνήλικοι-Ναρκωτικά-Κοινωνικός Ἔλεγχος,
Χ
Ἐκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.
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Ὁ «Ὀνήσιμος» ἀναγνωρισμένο
ὡς εἰδικῶς Φιλανθρωπικό Σωματεῖο καί ζωτικό κύτταρο τῆς
κοινωνίας, ἀφουγκράζεται τή
φωνή πολλῶν ἀνθρώπων παρέχοντας τίς ὑπηρεσίες του σέ
ἀπόρους κρατούμενους, ἀποφυλακισμένους καί στίς οἰκογένειές
τους ὅταν αὐτοί βρίσκονται σέ
κίνδυνο.
Ἔτσι, οἱ ὑπηρεσίες πού παρέχουμε ἐπιχειροῦν νά ἀπαντήσουν
στίς ἰδιαίτερες ἀνάγκες αὐτοῦ
του πληθυσμοῦ ἑστιάζοντας κάθε
φορᾶ στά ἀτομικά χαρακτηριστικά καί στό προσωπικό αἴτημα τοῦ
κάθε ἐξυπηρετούμενου.
Ἀνάλογα μέ τήν μέχρι τώρα πορεία ζωῆς τους καί τῆς ὑγείας
τούς (π.χ.ἐξαρτημένοι ἀπό ψυχοτρόπες οὐσίες, ἄτομα μέ ἀναπηρία, κ.α.) ἤ ἀνάλογα μέ τήν δυναΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2017

τότητα γιά μία ὁμαλή ἐπανένταξη
(π.χ. ἀπουσία ὑποστηρικτικού
οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος,
ἔλλειψη σταθερῆς κατοικίας), τά
ἄτομα πού ἀπευθύνονται στόν
Σύλλογο εἶναι συχνά περισσότερο ἤ λιγότερο ἀποθαρρημένα, ἤ
ἔχουν χάσει τήν ἐπαφή τους μέ
τόν κοινωνικό ἱστό καί μέ τήν
ἀγορά ἐργασίας.
Ἰδιαίτερα ὅταν ὑπάρχει οἰκογένεια καί ἀνήλικα παιδιά, μία εἰδική μέριμνα καί φροντίδα πρός
ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειας κρίνεται ἀπαραίτητη. Σύμφωνα μέ
πρόσφατες ἔρευνες τῶν Η.Π.Α.,
τά ποσοστά τῶν παιδιῶν μέ γονέα κρατούμενο ἔχουν ὑπέρδιπλασιαστεῖ σέ διάστημα 25
ἐτῶν φτάνοντας τό 1 ἀνά 28 παιδιά ἔναντί του 1 ἀνά 125 παιδιά
πού ἀνερχόταν πρίν 25 χρόνια.
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Παρά τήν ἐντύπωση πού εὔκολα
θά μποροῦσε νά δημιουργηθεῖ ὅτι
ὁ κρατούμενος γονέας εἶναι ἤ θά
ἦταν σκόπιμο νά εἶναι «ἀπῶν» ἀπό
τή ζωή τοῦ/τῶν παιδιῶν του, ἔχει
παρατηρηθεῖ ὅτι τό μεγαλύτερο ποσοστό κρατούμενων γονέων δέν
ἀμελοῦν τόν γονεϊκό τούς ρόλο,
ἐπιζητοῦν τά «ἐλεύθερα» ἐπισκεπτήρια μέ τά παιδιά καί τίς/τούς
συζύγους τους, γεγονός πού βοηθᾶ σημαντικά στή διατήρηση καί
ἐνίσχυση τοῦ δεσμοῦ μεταξύ τῶν
μελῶν τῆς οἰκογένειας.
Ἀντίθετα, σέ περιπτώσεις πού τό
παιδί ἀδυνατεῖ νά ἐπισκεφθεῖ τόν
κρατούμενο γονέα (συχνά λόγω
χιλιομετρικῆς ἀπόστασης τοῦ καταστήματος κράτησης ἀπό τόν τόπο
διαμονῆς τῆς οἰκογένειας), οἱ ἐπιπλοκές στή ζωή τοῦ παιδιοῦ εἶναι
πολύ-ἐπίπεδες καί γρήγορα ἐμφανεῖς, μέ κυριότερες : τήν ἐμφάνιση
ψυχογενῶν προβλημάτων ὑγείας
(ἄσθμα, ἡμικρανίες, κ.α.) καί προβλήματα στή σχολική τους ζωή
(ἀπουσίες ἀπό τό σχολεῖο ἤ ἀκόμα
καί πρόωρη ἐγκατάλειψη τοῦ σχο2

λείου)2. Ἀκολούθως, αὐτή ἡ ἀποκοπή ἀπό τό σχολικό περιβάλλον
ἐντείνει στή μετέπειτα ζωή τοῦ παιδιοῦ τό αἴσθημα τῆς ἀνασφάλειας,
τοῦ «μή ἀνήκειν», τῆς ἀνημπόριας,
ἐνῶ παράλληλα, αὐξάνεται σημαντικά ἡ πιθανότητα ἐπανάληψης
τῆς ἐγκληματικῆς συμπεριφορᾶς
καί ἀπό τήν ἑπόμενη γενιά.
Παρακολουθώντας ἐπί σειρά ἐτῶν
τό φαινόμενο τῆς παραβατικότητας
σέ ὅλη του τή πολυπλοκότητα, μέρος τῆς ὁποίας προσπαθήσαμε νά
φωτίσουμε παραπάνω, κύριο μέλημά μας εἶναι ἡ στήριξη μέ γνώμονα
τήν πρόληψη. Ἡ ἐνθάρρυνση γιά
συνέχιση τῆς φοίτησης στό σχολεῖο
δεύτερης εὐκαιρίας, ἡ ἔνταξη σέ
θεραπευτικές ὁμάδες τέχνης εἶναι
στρατηγικές πού θά βοηθήσουν
τό ἄτομο νά κατανοήσει τίς εἰδικές
συνθῆκες πού τό ὁδήγησαν στήν
παραβατικότητα προκειμένου στή
συνέχεια νά δημιουργήσει ἕνα καινούργιο, ὑγιές κοινωνικό δίκτυο
καί ἕνα νέο πλάνο ζωῆς.
Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου
Κλινική Ψυχολόγος

Uggen, Ch. & McElrath, S. (2014), Parental Incarceration: What we know and where we need to go
in: Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 104/Issue 3.
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Ἕνας ἀλλιώτικος δρόμος
- ἤ “Τέχνη στή Φυλακή” Ἀντί εἰσαγωγῆς...
“Είναι ἀδύνατο νά τούς συνοδεύσω σέ ἕναν περίπατο στούς
ἀγαπημένους τούς δρόμους. Δέν
μπορῶ νά φέρω κοντά, δικούς
τους ἀνθρώπους. Οἱ μυρωδιές, οἱ
ἦχοι, τά βλέμματα τῶν παιδιῶν,
τῶν γονιῶν, τῶν φίλων τους παραμένουν μακρυά. Ἡ βαλίτσα μου
κουβαλᾶ μονάχα χρώματα, πινέλα
καί χρωματιστά χαρτόνια. Τούς
ζητῶ νά ζωγραφίσουν καί τότε...
μέσα ἀπό σχήματα, χρώματα καί
γραμμές, τά ὄνειρα καί οἱ σκέψεις
τούς ζωντανεύουν μέ ἕναν τρόπο
σχεδόν μαγικό. Τότε εἶναι πού κάποιοι καταφέρνουν νά σμιλέψουν
τό μονοπάτι πού θά τούς συνδέσει
μέ ὅτι ἀγαποῦν καί λαχταρᾶν, μέ
τά πάθη καί τά λάθη τους, τίς ἀγωνίες καί τά κρυμμένα ὄνειρά τους.
Εἶναι κρατούμενοι καί εἶμαι θεραπεύτρια μέσω Τέχνης”.
Μεγάλο πρόγραμμα, μεγαλύτερη ἐλπίδα!
Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2017, ξεκίνησε
ἀπό τόν “ΟΝΗΣΙΜΟ” ἡ ἐφαρμογή ἑνός διευρυμένου 2ετούς
προγράμματος εἰκαστικῆς παρέμΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2017

βασης σέ 7 δομές Καταστημάτων Κράτησης. Στίς παρακάτω 5
πρῶτες δομές πραγματοποιοῦνται
ὁμάδες εἰκαστικῆς ἔκφρασης
καί θεραπείας ἐνῶ στίς 2 τελευταῖες, οἱ ὁμάδες στοχεύουν στήν
ἐκμάθηση εἰκαστικῶν τεχνικῶν.
Ὅλες οἱ ὁμάδες εἶναι 2ωρες καί
πραγματοποιοῦνται 1 φορά τήν
ἑβδομάδα. Τήν ἐπιστημονική
ἐπίβλεψη καί ἐποπτεία τοῦ προγράμματος ἔχει ἀναλάβει ὁ κ.
Πλυτᾶς Νικόλαος, Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής. Τό πρόγραμμα
χρηματοδοτεῖται ἐξ ὁλοκλήρου
ἀπό τό Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος
καί ἀφορᾶ στίς παρακάτω δομές :
• Εἰδικό Κατάστημα Κράτησης
Νέων Αὐλώνα
• Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ἐλεώνα Θηβῶν
• Κέντρο Ἀπεξάρτησης Τοξικομανῶν Κρατουμένων Ἐλεώνα
Θηβῶν (Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ).
• Ψυχιατρεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ
• Νοσοκομεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ
• Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλοῦ
11

• Κ
 ατάστημα Κράτησης Ἀνδρῶν
Κορυδαλλοῦ
Γιατί Εἰκαστική Θεραπεία καί
γιατί στήν Φυλακή;
Ἡ Εἰκαστική Θεραπεία (Art
Therapy) ἤ Θεραπεία μέσω Τέχνης
εἶναι μία μορφή ψυχοθεραπείας
πού βασίζεται στή χρήση ὑλικῶν
καί χρωμάτων (δημιουργική διαδικασία) καθώς καί τήν θεραπευτική σχέση (σχέση θεραπευτή καί
θεραπευομένου), μέσω τῶν ὁποίων ἐνθαρρύνεται ἡ δημιουργικότητα καί ἡ συναισθηματική ἔκφραση τοῦ ἀτόμου καί ἐπιδιώκεται ἡ
ἐπιθυμητή θεραπευτική ἀλλαγή.
Σύμφωνα μέ τήν Malchiodi C.
(2009 : 91 - 94) “ἡ δημιουργικότητα εἶναι μέσο γιά τήν προσωπική ἀνάπτυξη, τήν αὐτοκατανόηση, τήν ἀλλαγή καί τήν
ἀποκατάσταση” καί περιλαμβάνει
στοιχεῖα ὅπως ὁ αὐθορμητισμός,
ἡ φαντασία, ἡ διαίσθηση, ἡ αὐτοέκφραση, ἡ ἐπινοητικότητα. Ἡ
δημιουργική διαδικασία, ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἱκανότητας τοῦ
ἀτόμου γιά αὐτοπραγμάτωση, ἡ
ὁποία τοῦ ἐπιτρέπει νά δώσει μεγαλύτερο νόημα στή ζωή του, νά
ἐνισχύσει τόν ἑαυτό του, νά τόν
γνωρίσει καί νά ἐπιτύχει τό μέγιστο τῶν δυνατοτήτων του.
12

Κατά τή δημιουργική διαδικασία,
τό ἄτομο γίνεται ὁ πρωταγωνιστής μίας μοναδικῆς αἰσθητηριακῆς ἐμπειρίας κατά τήν ὁποία
πλάθει, ἀναμειγνύει, ἀγγίζει,
κολλάει, δίνει μορφή χρησιμοποιώντας τά χέρια καί ἐπιστρατεύοντας τίς αἰσθήσεις του. Ἔτσι,
ἀποκτᾶ “τή σωματική γνώση μίας
κατάστασης, ἑνός προσώπου ἤ
ἑνός γεγονότος” (Malchiodi C.
2009 : 34).
Εἶναι μία προβλητική τεχνική
πού ἀναδεικνύει σκέψεις, συναισθήματα καί προσδοκίες τοῦ
θεραπευόμενου, δίνοντας παράλληλα τό στίγμα τοῦ τρόπου πού
ἐπικοινωνεῖ στίς διαπροσωπικές
του σχέσεις.
Η Dalley T. (1995) ἀναφέρει
πώς ἡ τέχνη ἀναγνωρίζεται ὡς
μία διαδικασία αὐθόρμητης ἀναπαράστασης πού ἀποδεσμεύει τό
ἀσυνείδητο. Τό ἔργο μετατρέπεται σέ καθρέφτη, ἀντανακλώντας
συναισθήματα καί σκέψεις τοῦ
θεραπευομένου.
Μετά τήν εἰκαστική δημιουργία,
ὁ θεραπευόμενος καλεῖται νά
συνδέσει λεκτικά τό ἔργο του μέ
τόν ἴδιο, μέ στόχο τή συσχέτιση
συναισθηματικῶν καί νοητικῶν
σχημάτων, νά συνδέσει δηλαδή
τήν συμβολική του ἔκφραση μέ

λόγια ὅποτε νά ἐπιστρατεύσει τή
λειτουργία καί τῶν δύο ἠμισφαιρίων τοῦ ἐγκεφάλου, ἀποκτώντας
ἔτσι ὁλοκληρωμένη αἴσθηση τῆς
δημιουργικότητας. Συγκεκριμένα, στό ἀριστερό ἠμισφαίριο
ἐδράζουν οἱ λεκτικές, ἀναλυτικές
καί λογικές νοητικές διεργασίες.
Εἶναι ὑπεύθυνο γιά τήν ἀντίληψη τοῦ χώρου, τοῦ χρόνου, τήν
ὁμιλία καί τή γραφή. Στό δεξί
ἠμισφαίριο ἐδράζουν τά συναισθήματα, οἱ συγκινήσεις, ἡ δημιουργικότητα, ἡ φαντασία, ἡ
καλλιτεχνική ἔκφραση, ἡ κατανόηση μεταφορικῶν ἐννοιῶν κ.α.
Τά δύο ἐγκεφαλικά ἠμισφαίρια
συνδέονται μέ τό μεσολόβιο πού
ἐπιτρέπει τήν ἀνταλλαγή πληροφοριῶν μεταξύ τους.
Οὐσιαστικά, τά δύο ἠμισφαίρια
λειτουργοῦν μέ ἀντιθετικό τρόπο, ταυτόχρονα ὅμως εἶναι καί
συμπληρωματικά μεταξύ τους.
Τό ζητούμενο σέ ἕναν ἐγκέφαλο
εἶναι ἡ ἀλληλεπίδραση τῶν ἠμισφαιρίων καί ἡ ἀνάπτυξη τῆς
ἱκανότητάς τους νά ἀνταλλάσσουν πληροφορίες ἔτσι ὥστε νά
πραγματοποιεῖται ὑγιής σύνδεση
τῶν ἀφηρημένων εἰκόνων μέ τά
λογικά νοητικά σχήματα. Μέ τήν
Εἰκαστική Θεραπεία διευκολύνεται ἡ ἐξισορρόπηση τῶν δύο

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2017

λειτουργιῶν τοῦ ἐγκεφάλου ἀφοῦ
ὁ θεραπευόμενος καλεῖται νά δημιουργήσει εἰκαστικό ἔργο (ὅποτε νά ἐνεργοποιήσει τό δεξί του
ἠμισφαίριο) καί στή συνέχεια νά
μιλήσει γιά τό ἔργο του ἤ νά γράψει κάτι μέ ἀφορμή αὐτό (ἐνεργοποίηση ἀριστεροῦ ἠμισφαιρίου).
Τό ἐρώτημα: “Γιατί εἶναι σημαντική ἡ ἐφαρμογή ὁμάδων
Εἰκαστικῆς Θεραπείας στά Καταστήματα Κράτησης;”, ἀπαντᾶται
εὔκολα διαβάζοντας τά παραπάνω. Ἀπαντᾶται ἐπίσης καί μέσα
ἀπό τούς ἴδιους τους στόχους τοῦ
συγκεκριμένου προγράμματος
πού εἶναι οἱ παρακάτω:
• Ἡ ἀνάπτυξη τῆς δημιουργικότητας καί τῆς φαντασίας
• Ἡ διαδράση τῶν μελῶν καί τό
“μοίρασμα” στήν ὁμάδα
• Ἡ ὁμαλή συμβίωση μέ τούς
ὑπόλοιπους κρατούμενους
• Ἡ αὐτογνωσία πού συμβάλλει
στήν πρόληψη τῆς ὑποτροπῆς
καί στήν κατανόηση τῶν συμπεριφορῶν/ἐπιλογῶν πού ὁδήγησαν τό ἄτομο στήν κράτηση
• Ἡ “λείανση” ἔντονων καί δυσφορικῶν γιά τούς κρατούμενους συναισθημάτων
• Ἡ συναισθηματική ἀνακούφιση πού προκαλεῖ ὁ ἐξωλεκτικός
(μή-λεκτικός) τρόπος ἔκφρασης,
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δεδομένου ὅτι ὁ κρατούμενος δέν
χρειάζεται ὁπωσδήποτε νά ἐξηγήσει μέ λόγια, τίς σκέψεις καί τά
συναισθήματά του
• Ἡ ἀνάπτυξη τῆς λεπτῆς κινητικότητας
• Σταδιακά, ἡ ἑδραίωση μίας
ὑγιοῦς ψυχοσυναισθηματικῆς
ταυτότητας
• Ἡ ἐξοικείωση μέ τά εἰκαστικά
ὑλικά
• Ἡ ἀνάπτυξη προσωπικοῦ γούστου – αἰσθητικῆς

εἰκαστική ἔκφραση ἔχουν τή δύναμη νά ἀποτελέσουν “χῶρο”
ἀνακούφισης τῶν δυσφορικῶν
συναισθημάτων πού προκύπτουν
κατά τήν κράτηση. Ἄς εἶναι αὐτή
ἡ δήλωση, κίνητρο γιά τήν ἔναρξη καί διεύρυνση τέτοιων προγραμμάτων στήν Ἑλλάδα. Ἴσως
ἔτσι, ὁ ὀδυνηρός χρόνος – καί
δρόμος – τῆς κράτησης νά ἁπαλυνθεῖ καί νά δώσει τή θέση του
στό πεῖσμα γιά ἀλλαγή στάσεων
καί συμπεριφορῶν.

Ἐπίλογος
Αὐτό τό σπουδαῖο πρόγραμμα, ἔχει ἕως σήμερα θαυμαστή
ἀπήχηση στούς κρατουμένους
γεγονός πού ἐπιβεβαιώνει τήν
σημαντικότητά του. Τέχνη καί

τῆς Ἄλκηστης Μπούρα
Κοινωνικῆς Λειτουργοῦ
καί Εἰκαστικῆς Ψυχοθεραπεύτριας
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Πῶς νά σκεφτόμαστε γιά τούς ἄλλους...

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τέτοιες δυνάμεις, ὥστε νά μπορεῖ νά μεταδώσει
τό καλό ἤ τό κακό στό περιβάλλον
του. Αὐτά τά θέματα εἶναι πολύ λεπτά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Πρέπει νά βλέπομε τό καθετί μέ
ἀγαθό τρόπο. Τίποτα τό κακό νά
μή σκεπτόμαστε γιά τούς ἄλλους.
Κι ἕνα βλέμμα κι ἕνας στεναγμός
ἐπιδρᾶ στούς συνανθρώπους μας.
Καί ἡ ἐλάχιστη ἀγανάκτηση κάνει
κακό. Νά ἔχομε μέσα στήν ψυχή
μᾶς ἀγαθότητα κι ἀγάπη· αὐτά νά
μεταδίδομε.
Νά προσέχομε νά μήν ἀγανακτοῦμε γιά τούς ἀνθρώπους πού
μᾶς βλάπτουν· μόνο νά προσευχόμαστε γι’ αὐτούς μέ ἀγάπη. Ὅ,τι
κι ἄν κάνει ὁ συνάνθρωπός μας,
ποτέ νά μή σκεπτόμαστε κακό γι’
αὐτόν. Πάντοτε νά εὐχόμαστε ἀγαπητικά. Πάντοτε νά σκεπτόμαστε
τό καλό.
Δέν πρέπει ποτέ νά σκεπτόμαστε
γιά τόν ἄλλο ὅτι θά τοῦ δώσει ὁ
Θεός κάποιο κακό ἤ ὅτι θά τόν
τιμωρήσει γιά τό ἁμάρτημά του.
Αὐτός ὁ λογισμός φέρνει πολύ μεΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2017

γάλο κακό, χωρίς ἐμεῖς νά τό ἀντιλαμβανόμαστε. Πολλές φορές ἀγανακτοῦμε καί λέμε στόν ἄλλο: «Δέν
φοβᾶσαι τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ,
δέν φοβᾶσαι μή σέ τιμωρήσει;».
Ἄλλη φορᾶ πάλι λέμε: «Ὁ Θεός
δέν μπορεῖ θά σέ τιμωρήσει γι’
αὐτό πού ἔκανες» ἤ «Θεέ μου, μήν
κάνεις κακό σ’ αὐτόν τόν ἄνθρωπο
γι’ αὐτό πού μου ἔκανε» ἤ «Νά μήν
πάθει αὐτό τό πράγμα ὁ τάδε».
Σέ ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις, ἔχομε βαθιά μέσα μας τήν ἐπιθυμία
νά τιμωρηθεῖ ὁ ἄλλος. Ἀντί, ὅμως
νά ὁμολογήσομε τό θυμό μας γιά
τό σφάλμα του, παρουσιάζομε
μέ ἄλλον τρόπο τήν ἀγανάκτησή
μας καί, δῆθεν, παρακαλοῦμε τόν
Θεό γι’ αὐτόν. Ἔτσι, ὅμως, στήν
πραγματικότητα καταριόμαστε τόν
ἀδελφό.
Κι ἄν, ἀντί νά προσευχόμαστε,
λέμε, «νά τό βρεῖς ἀπ’ τόν Θεό, νά
σέ πληρώσει ὁ Θεός γιά τό κακό
πού μου ἔκανες», καί τότε πάλι
εὐχόμαστε νά τόν τιμωρήσει ὁ
Θεός. Ἀκόμη καί ὅταν λέμε, «ἄς
εἶναι βλέπει ὁ Θεός», ἡ διάθεση
15

τῆς ψυχῆς μᾶς ἐνεργεῖ κατά ἕνα
μυστηριώδη τρόπο, ἐπηρεάζει τήν
ψυχή τοῦ συνανθρώπου μας καί
αὐτός παθαίνει κακό.
Ὅταν κακομελετᾶμε, κάποια κακή
δύναμη βγαίνει ἀπό μέσα μας καί
μεταδίδεται στόν ἄλλο, ὅπως μεταφέρεται ἡ φωνή μέ τά ἠχητικά κύματα, καί ὄντως ὁ ἄλλος παθαίνει
κακό. Γίνεται κάτι σάν βασκανία,
ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει γιά τούς
ἄλλους κακούς λογισμούς. Αὐτό γίνεται ἀπ’ τή δική μας ἀγανάκτηση.
Ἐμεῖς μεταδίδομε μυστικῶ τῷ τρόπω τήν κακία μας. Δέν προκαλεῖ
ὁ Θεός τό κακό ἀλλά ἡ κακία τῶν
ἀνθρώπων. Δέν τιμωρεῖ ὁ Θεός,
ἀλλά ἡ δική μας κακή διάθεση
μεταδίδεται στήν ψυχή τοῦ ἄλλου
μυστηριωδῶς καί κάνει τό κακό.
Ὁ Χριστός ποτέ δέν θέλει τό κακό.
Ἀντίθετα παραγγέλλει: «Εὐλογεῖτε
τούς καταρωμένους ὑμᾶς …».
Ὅταν ὅμως ὁ ἄλλος εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί ἐξομολογεῖται καί
μεταλαμβάνει καί ἔχει πάνω του
τόν Σταυρό, δέν τόν πιάνει τίποτα.
Ὅλοι οἱ δαίμονες νά πέσουν πάνω
του δέν καταφέρνουν τίποτα.
Ὅταν εὔχεται κανείς γιά τόν πλησίον του, μία καλή δύναμη βγαίνει ἀπ’ αὐτόν καί πηγαίνει στόν
16

ἀδελφό καί τόν θεραπεύει καί τόν
δυναμώνει καί τόν ζωογονεῖ. Μυστήριο πώς φεύγει ἀπό μᾶς αὐτή ἡ
δύναμη. Ὅμως πράγματι αὐτός πού
ἔχει μέσα του τό καλό στέλνει τήν
καλή αὐτή δύναμη στούς ἄλλους
μυστικά καί ἁπαλά. Στέλνει στόν
πλησίον του φῶς, πού δημιουργεῖ
ἕναν κύκλο προστασίας γύρω του
καί τόν προφυλάσσει ἀπ’ τό κακό.
Ὅταν ἔχομε γιά τόν ἄλλο ἀγαθή
διάθεση καί προσευχόμαστε, θεραπεύομε τόν ἀδελφό καί τόν βοηθᾶμε νά πάει πρός τόν Θεό.
Ὑπάρχει μία ζωή ἀόρατη, ἡ ζωή
τῆς ψυχῆς. Αὐτή εἶναι πολύ ἰσχυρή καί μπορεῖ νά ἐπιδράσει στόν
ἄλλον, ἔστω κι ἄν μᾶς χωρίζουν
χιλιόμετρα. Αὐτό γίνεται καί μέ
τήν κατάρα, ἡ ὁποία εἶναι δύναμη
πού ἐνεργεῖ τό κακό. Ἄν, ὅμως,
πάλι μέ ἀγάπη προσευχηθοῦμε
γιά κάποιον, ὅση ἀπόσταση κι ἄν
μᾶς χωρίζει, μεταδίδεται τό καλό.
Ἄρα καί τό καλό καί τό κακό δέν τά
ἐπηρεάζουν οἱ ἀποστάσεις. Μποροῦμε νά τά στείλομε σέ ἀποστάσεις ἀπέραντες. … Ὁ θρούς τῆς
ψυχῆς μας φθάνει μυστηριωδῶς
κι ἐπηρεάζει τόν ἄλλον, ἔστω κι ἄν
δέν ἐκφράσομε οὔτε μία λέξη. Καί
χωρίς νά μιλήσουμε, μπορεῖ νά

μεταδώσουμε τό καλό ἤ τό κακό,
ὅση κι ἄν εἶναι ἡ ἀπόσταση πού
μᾶς χωρίζει ἀπ’ τόν πλησίον. Αὐτό
πού δέν ἐκφράζεται ἔχει συνήθως
περισσότερη δύναμη ἀπ’ τά λόγια.
Ἡ κακή δύναμη δέν ἔχει φραγμούς, δέν ἐμποδίζεται οὔτε ἀπό
κλειδαριές οὔτε ἀπό ἀποστάσεις.
Ἡ κακή δύναμη μπορεῖ καί τό
αὐτοκίνητο νά τό γκρεμίσει χωρίς
νά ὑπάρχει καμιά βλάβη.
Καταλάβατε, λοιπόν πῶς οἱ κακές
μας σκέψεις, ἡ κακή μας διάθεση
ἐπηρεάζουν τούς ἄλλους; Γι’ αὐτό
πρέπει νά βροῦμε καί τόν τρόπο
νά καθαρίσουμε τό βάθος τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀπό κάθε κακία. Ὅταν ἡ
ψυχή μᾶς εἶναι ἁγιασμένη, ἀκτινοβολεῖ τό καλό. Στέλνουμε τότε
σιωπηλά τήν ἀγάπη μας χωρίς νά
λέμε λόγια.
Βέβαια αὐτό στήν ἀρχή εἶναι λίγο
δύσκολο.
Πρῶτα ἦταν ἀνίκανος νά κάνει τό
καλό, (ὁ ἀπόστολος Παῦλος) μετά
πού ἦλθε ὁ Χριστός μέσα τοῦ ἔγινε ἀνίκανος νά κάνει τό κακό. Καί
φώναζε μάλιστα: «Ζῶ δέ οὐκέτι
ἐγώ, ζεῖ δέ ἐν ἐμοί Χριστός». Τό
ἔλεγε, τό κήρυττε μέ καύχηση, ὅτι
«ἔχω τόν Χριστό μέσα μου», ἐνῶ
πρωτύτερα ἔλεγε: «Ἤθελα νά κάνω
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τό καλό, ἀλλά δέν μποροῦσα».
Ἔτσι θ’ ἀποσπάσουμε τήν χάρη
τοῦ Θεοῦ, θά καταστοῦμε ἔνθεοι.
Ἅμα δοθοῦμε κατά κεῖ, ἅμα δοθοῦμε στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ,
τότε ὅλα θά μεταβληθοῦν, ὅλα θά
μεταστοιχειωθοῦν, ὅλα θά μεταποιηθοῦν, ὅλα θά μετουσιωθοῦν.
Ὁ θυμός ἡ ὀργή, ἡ ζήλεια, ὁ φθόνος, ἡ ἀγανάκτηση, ἡ κατάκριση,
ἡ ἀχαριστία, ἡ μελαγχολία, ἡ κατάθλιψη, ὅλα θά γίνουν ἀγάπη,
χαρά, λαχτάρα, θεῖος ἔρως. Παράδεισος!
Ἁγίου Πορφυρίου
Καυσοκαλυβίτου
Βίος και Λόγοι
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περιβάλλοντος νά στηρίξει ὁ ἴδιος τήν μητέρα καί τόν μικρότερο
ἀδελφό του. Ἡ μητέρα ἐργάζεται
κι ἐκείνη περιστασιακά ἀλλά τά
εἰσοδήματά τους δέν ἐπαρκοῦν
γιά νά καλύψουν τίς καθημερινές τους ἀνάγκες, τίς καί σπουδές τοῦ μικρότερου παιδιοῦ.
Ὁ Γιώργος προκειμένου νά βοηθήσει τήν οἰκογένεια ἐπιθυμεῖ
νά παρακολουθήσει σεμινάρια
γιά θέση security καί στή συνέχεια νά βγάλει τή σχετική ἄδεια
καί νά μπορέσει νά ἐργαστεῖ.
Ὁ Σύλλογος στηρίζει σταθερά
τήν οἰκογένεια, ὑλικά καί ἠθικά καί σήμερα προσπαθοῦμε νά
συγκεντρώσουμε τό ἀντίτιμο τῶν
σεμιναρίων του καί τό παράβολο
τῆς ἐξέτασής του.

Περίπτωση 2η
Ὁ Γιάννης λόγω πολλῶν οἰκογενειακῶν προβλημάτων μεγάλωσε μόνος του μέ μοναδικές,
οὐσιαστικά, παρουσίες τήν μεγαλύτερη ἀδελφή του καί τό περιβάλλον τῆς γειτονιᾶς. Τά πρῶτα
νεανικά του χρόνια εἶχε βρεῖ καταφύγιο στή χρήση ναρκωτικῶν
οὐσιῶν προκειμένου νά ἀπωθεῖ
τίς δυσκολίες καί τήν θλίψη πού
αὐτές τοῦ προξενοῦσαν. Μέ τή
στήριξη τοῦ Συλλόγου καί τοῦ
στεγνοῦ Προγράμματος Ἀπεξάρτησης, ὁ Γιάννης ἔχει σήμερα διακόψει τή χρήση, παρακολουθεῖ
καί προσέχει τά τῆς ὑγείας του
καί ἐπιδιώκει νά ἀποκαταστήσει
τίς σχέσεις μέ τήν ἀδελφή του καί
τήν κοινότητα ὅπου ζεῖ. Παράλληλα, ξεκίνησε νά παρακολουθεῖ
τό σχολεῖο δεύτερης εὐκαιρίας
ἐπιχειρώντας ἔτσι νά ἀναπληρώσει τόν χαμένο χρόνο καί νά
ζήσει πλέον σέ πιό ὑγιῆ πλαίσια.
Ὁ Σύλλογος ἐπιθυμεῖ νά τόν στηρίξει μέ τήν ἀποκατάσταση τῆς
ὀδοντοστοιχίας του προκειμένου
νά ἔχει μία ὁμαλή ἐπανένταξη
στή κοινωνία σέ ὅλα τά ἐπίπεδα.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
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ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
Περιπτώσεις βοηθούμενων πού χρήζουν ὑποστήριξης

Προτεραιότητα τοῦ Συλλόγου εἶναι
νά στηρίζει τίς οἰκογένειες τῶν κρατουμένων καί τῶν ἀποφυλακισμένων, ἰδίως ὅταν ὑπάρχουν ἀνήλικα
καί νέα παιδιά. Ἡ καλύτερη πρόληψη τῆς ἐγκληματικότητας εἶναι ἡ
βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης
τῆς οἰκογένειας τοῦ κρατούμἑνου
καί ἡ ἐξασφάλιση τῆς πρόσβασης
τοῦ/τῶν παιδιῶν του στή γνώση.
Γιά τό λόγο αὐτό, θεωροῦμε ὅτι οἱ
παρακάτω περιπτώσεις χρήζουν ἰδιαίτερης προσοχῆς καί φροντίδας.
Περίπτωση 1η
Ὁ Γιώργος εἶναι ὁ πρωτότοκος
γιός τῆς οἰκογένειάς του. Τά τελευταία 2,5 χρόνια ὁ πατέρας
τοῦ κρατεῖται καί προσπαθεῖ,
ἀπουσία ἄλλου οἰκογενειακοῦ
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Περίπτωση 3η
Ἡ Κατερίνα ἐπί πολλά χρόνια
ἔζησε δίπλα σέ ἕναν σύζυγο
ἐξαρτημένο ἀπό τό ἀλκοόλ καί
γι’ αὐτό πολύ κακοποιητικό.
Παρά τίς φθορές πού αὐτή ἡ
σχέση προκάλεσε στήν ψυχική
ζωή τόσο τῆς ἰδίας, ὅσο καί τῶν
παιδιῶν τους, ἡ Κατερίνα σήμερα μέ τήν σταθερή παρακολούθησή της ἀπό τούς γιατρούς προσπαθεῖ σταθερά καί μεθοδικά νά
ἀνασυγκροτηθοῦν ὡς μονογονεϊκή οἰκογένεια, πλέον, καί νά
κερδίσουν τό χαμένο ἔδαφος.
Ἔτσι, ἡ ἴδια ἔχει ξεκινήσει σήμερα νά παρακολουθεῖ μαθήματα αἰσθητικῆς ὅπως ἐπιθυμοῦσε
ἀπό νεαρή προκειμένου νά ἀποκατασταθεῖ ἐπαγγελματικά, ἐνῶ
ὁ Σύλλογος ἐπιθυμεῖ νά τήν στηρίξει καλύπτοντας τά ξενόγλωσσα φροντιστήρια τῶν παιδιῶν
της ὥστε νά μποροῦν νά ἔχουν
μία ὁμαλή φοίτηση καί πορεία.
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Ὁ Ἅγιος Πορφύριος καί ὁ ταξιτζής.

Μ

ία μέρα, ὁ Γέροντας Πορφύριος πῆρε τρία πνευματικά του παιδιά, γιά νά τελέσει ἕναν Ἑσπερινό σέ κάποιο μοναστήρι. Ἀπoφάσισαν νά πάρουν ταξί. Ἀμέσως φάνηκε ἕνα ταξί καί τά πνευματικά
του παιδιά εἶπαν νά τοῦ κάνουν νεῦμα νά σταματήσει. Θά σταματήσει
μόνος του ὁ ὁδηγός, ἀλλά ὅταν μποῦμε μέσα, μή μιλήσει κανένας
στόν ὁδηγό. Μόνον ἐγώ θά τοῦ μιλάω, εἶπε ὁ Γέροντας Πορφύριος.
Πράγματι, τό αὐτοκίνητο σταμάτησε χωρίς νά τοῦ κάνουν νεῦμα. Μόλις ξεκίνησε, ἄρχισε ὁ ὁδηγός νά καταφέρεται ἐναντίον τῶν κληρικῶν
καί νά τούς κατηγορεῖ γιά 1002 πράγματα.
- Ἔτσι δέν εἶναι ρέ παιδιά; Τί λέτε κι’ ἐσεῖς, ἔλεγε ὁ ὁδηγός τοῦ ταξί
στά παιδιά, ἀλλά ἐκεῖνα ὅμως, «τσιμουδιά», κατά τήν ἐντολή τοῦ Γέροντος Πορφυρίου. Ἀφοῦ, λοιπόν, εἶδε καί ἀποεῖδε ὅτι δέν τοῦ ἀπαντοῦσαν τά παιδιά, ὁ ὁδηγός στράφηκε στό Γέροντα:
- Ἔτσι δέν εἶναι παππούλη; Τί λές κι’ ἐσύ; Δέν εἶναι ἀλήθεια αὐτά τά
πράγματα ποῦ γράφουν κι οἱ ἐφημερίδες; Τοῦ λέει, τότε, ὁ Γέροντας
Πορφύριος:
- Παιδί μου, θά σού πῶ μία μικρή ἱστορία. Θά σού τήν πῶ μία φορά,
δέν θά χρειασθεῖ δεύτερη: «Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ἀπό τό τάδε μέρος
(τό ἀνέφερε), πού εἶχε ἕναν ἡλικιωμένο γείτονα, ὁ ὁποῖος εἶχε ἕνα
μεγάλο κτῆμα. Μία νύχτα, τόν σκότωσε καί τόν ἔθαψε. Στή συνέχεια,
μέ διάφορα πλαστά χαρτιά, πῆρε τό κτῆμα τοῦ γείτονά του καί τό πούλησε. Καί ξέρεις τί ἀγόρασε μέ τά χρήματα τά ὁποῖα πῆρε, πουλώντας
τό; Ἀγόρασε ἕνα ταξί!!!». Ὁ ὁδηγός, συγκλονισμένος, σταματᾶ στήν
ἄκρη τοῦ δρόμου.
- Μήν πεῖς τίποτε παππούλη. Μόνο ἐγώ κι’ ἐσύ τό ξέρουμε.
- Ὄχι, παιδί μου τό ξέρει ὅμως κι’ ὁ Θεός! Καί νά φροντίσεις ἀπό ἐδῶ
καί μπρός ν’ ἀλλάξεις ζωή!

Πηγή: Ἐ
 κδόσεις Ι. Ἡσυχαστηρίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος,
Μήλεσι Ἀττικῆς
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Ἡ Ἱστορία τῆς Στέλλας…
Δύο Κυριακές κάθε
μήνα, ἡ Ἑλληνική
Ραδιοφωνία – ΕΡΑ 1
(91,6-105,8 FM),
στά πλαίσια τοῦ
Προγράμματος «Η
ΕΡΤ στήν Κοινωνία», παραχωρεῖ στόν Σύλλογο
μία ὥρα (3.00 το μεσημέρι) στό
ὁποῖο ὁ δημοσιογράφος Μιχάλης
Βαλιανάτος μέ τήν ἐκπομπή «Σάν
βγῶ ἀπ’ αὐτή τή φυλακή» συνομιλεῖ μέ ἐκπροσώπους εἰδικῶν
φορέων (δασκάλους σέ Σχολεῖα
Δεύτερης Εὐκαιρίας, δικηγόρους,
ἐγκληματολόγους,
θεραπευτές,
φορεῖς ἐθελοντικῆς προσφορᾶς,
φορεῖς τῆς πολιτείας καί τῆς ἐκκλησίας, κλπ) γιά θέματα Κοινωνικῆς
Ἐπανένταξης.
Ἡ ἐκπομπή τῆς 18ης Ἰουνίου
2017 ἦταν γιά μᾶς μία διαφορετική ἐκπομπή. Δώσαμε τόν λόγο σέ
ἕναν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἄλλη ὄχθη,
πού ἔχει, δηλαδή, βιώσει ὁ ἴδιος
τήν κράτηση καί τόν ἀποκλεισμό
καί ἔχει καταφέρει νά εἶναι ξανά
ἐνεργό μέλος τῆς κοινωνίας.
Ἡ Στέλλα εἶναι σήμερα 64 ἐτῶν.
Γιά πολλά χρόνια ἔζησε ἐξαρτηΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2017

μένη ἀπό τά ναρκωτικά, αὐτεξόριστη ἀπό τήν κοινωνία, ἕνας
«μόνος λύκος», στόν κόσμο τῆς
χρήσης καί τῆς παραβατικότητας.
Στήν ἐκπομπή αὐτή ἀνασυνθέτει,
μέ τόν δικό της γλαφυρό τρόπο,
τά «ἐλλείματα» πού τήν ὁδήγησαν
στήν χρήση, τήν μοναξιά πού
βίωσε ὡς χρήστρια ἀλλά καί τά
πρῶτα της μικρά-μεγάλα βήματα
πρός τήν ἀναζήτηση τῶν «γιατί;»
τῆς ζωῆς της. Μᾶς διδάσκει πώς ἡ
συγκρότηση ἑνός νέου, προσωπικοῦ κόσμου ἀπαιτεῖ προσπάθεια,
ἀνάληψη εὐθύνης καί πίστη στίς
δυνάμεις μας. Ἀνταμοιβή εἶναι τό
αἴσθημα ἐπάρκειάς του νά στέκεσαι στά δικά σου πόδια.
Παραθέτουμε ἐδῶ μέρος τῶν
ὅσων μοιράστηκε μαζί μας ὡς
ἕνα πολύτιμο ἀπόσταγμα μίας ἐκ
πόνου σοφίας.
«Ἦρθα πολλές φορές ἀντιμέτωπη
μέ τόν νόμο. Ἀλλά τήν τελευταία
φορά ἀποφάσισα νά δῶ τί φταίει. Μέχρι τότε ἔριχνα τίς εὐθύνες
ἀλλοῦ. Στούς ἄλλους. Ὅλο οἱ ἄλλοι
φταίγαν. Οἱ ἀστυνομικοί πού ἦταν
κακοί, ὁ κόσμος πού μέ περιέβαλλε. Ποτέ δέν εἶχα σταθεῖ μπροστά
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στόν καθρέφτη γιά νά ἀντιμετωπίσω τόν ἴδιο μου τόν ἑαυτό.
Τότε, πρώτη φορά, κάθισα καί
σκέφτηκα.
Εἶμαι πρώην τοξικομανής. Αἰσίως κλείνω πέντε χρόνια καθαρή.
Τίς προηγούμενες φορές πού εἶχα
κρατηθεῖ, μόλις ἔμπαινα φυλακή,
ἡ πρώτη μου δουλειά ἦταν νά πάω
στό φαρμακεῖο νά πάρω φάρμακα, γιά νά εἶμαι σέ καταστολή.
Τήν τελευταία φορά ἀποφάσισα
νά ζητήσω βοήθεια ἀπό τό ΚΕΘΕΑ. Ἦταν πάρα πολύ δύσκολο.
Ἀπό τό πρωί μέχρι τίς 6 μ.μ. παρακολουθοῦσα τό Πρόγραμμα καί
τίς ὑπόλοιπες ὧρες ἤμουν στή φυλακή. Δύο ἀντικρουόμενα στρατόπεδα. Κι αὐτή εἶναι ἡ δυσκολία.
Στό ποῦ θέλεις νά ἀνήκεις. Θέλεις
νά ἀνήκεις σέ ἕνα καθαρό περιβάλλον, χωρίς δολοπλοκίες καί
χωρίς παραβατικότητα;
Γιά ἕνα ἄτομο πού μπαίνει στή
φυλακή, καλῶς ἤ κακῶς, τοῦ
εἶναι οἰκεία ἡ παραβατικότητα.
Αὐτό πού δέν τοῦ εἶναι οἰκεῖο
εἶναι τό νά βάζει ὅρια στόν ἑαυτό
του καί τό νά βάζει στόχους ὥστε
νά καλυτερεύει τή ζωή του.
Ὅπως ἔκανα κι ἐγώ, καθένας
μπορεῖ νά ξεκινήσει νά βάζει
στόχους μέσα στή φυλακή, ὥστε
ὅταν θά βγεῖ νά ἔχει μερικά ἐφό22

δια, ἀλλά καί νά ἔχει ἀποκτήσει
τήν ἐμπιστοσύνη ἀνθρώπων πού
μετά θά τόν βοηθήσουν. Καί κυρίως τήν ἐμπιστοσύνη στόν ἴδιο
του τόν ἑαυτό.
Στό Πρόγραμμα τοῦ ΚΕΘΕΑ
(μέσα στή φυλακή) ἔμαθα τόν
ἑαυτό μου. Τί πῆγε στραβά. Γιατί
ἔφτασα σέ αὐτό τό σημεῖο. Γιατί
σέ μία οἰκογένεια πού ὑπάρχουν
τρία ἀδέλφια, τό ἕνα καταλήγει
παραβατικό καί τά ἄλλα δύο εἶναι
μία χαρά. Ἔμαθα πράγματα ἀπό
τήν παιδική μου ἡλικία πού εἶχαν
συσσωρευτεῖ καί μέ ὁδηγοῦσαν
στή χρήση.
Ὅλο αὐτό τό μάθημα τό πῆρα
μέσα σέ ἐννιά μῆνες, στήν τελευταία μου φυλακή.
Στά νέα παιδιά λέω νά μήν ἀφήνουν τόν χρόνο νά πηγαίνει χαμένος. Νά ζητᾶνε βοήθεια, νά
παραδέχονται τά λάθη τους. Νά
ἐξελίσσουν τόν ἑαυτό τους. Στήν
ἀρχή βάζουμε μικρούς στόχους,
μικρά ὄνειρα. Σιγά σιγά τούς ἐπιτυγχάνουμε, γινόμαστε καλύτεροι
κι αὐτό μας ἀρέσει γιατί παίρνουμε ἐπιβράβευση. Ἐγώ, ἡ ἴδια
σήμερα εἶμαι 64 ἐτῶν καί πάω
Δευτέρα Λυκείου καί φέτος τελείωσα μέ 18, 3/10. Μπορῶ νά ἐπιβραβεύω τόν ἑαυτό μου γιά ὅλο
αὐτό πού ἔχω πετύχει γιατί τά
ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ἔφερε ἡ ζωή μου καί στήν ἡλικία
πού ἦταν νά πάω σχολεῖο καί νά
σπουδάσω ἔπρεπε νά ἐργαστῶ.
Μετά ἔμαθα ὅτι μπορῶ νά ζωγραφίζω. Μέχρι πρίν ἤξερα μόνο ὅτι
θά μοῦ ἄρεσε. Ὅλα αὐτά μου γέμισαν τή ζωή καί δέν χρειάζομαι
πιά τίς οὐσίες. Μᾶς λείπει κάτι γι’
αὐτό καταφεύγουμε στή χρήση.
Κάποια ἔλλειψη ὑπάρχει, ἴσως
ἔλλειψαν οἱ ἄνθρωποι πού θά
μᾶς βοηθοῦσαν νά δοῦμε τί μᾶς
ἀρέσει στή ζωή.
Σήμερα πιστεύω στόν ἑαυτό μου.
Ξέρω ὅτι ἀφοῦ ἄντεξα ὅλες αὐτές
τίς ἀντιξοότητες, εἶμαι πολύ δυνατή καί μπορῶ νά κάνω πολλά πράγματα ἀκόμα, μέχρι καί
νά γίνω ἕνας ἐπιστήμονας.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2017

Ὅσο εἶμαι καλά στήν ὑγεία μου,
θά προχωράω, θά πάω στό Πανεπιστήμιο, θά προσφέρω ἐθελοντικά τήν ἐργασία μου. Θά γεμίζω
τήν ζωή μου μέ ὄμορφα πράγματα. Δέν θά κλείνομαι πιά στό σπίτι, ὅπως παλιά σάν ἕνας μόνος
λύκος πού δέν εἶχε ἀνθρώπους
γύρω του.
Κατάλαβα ὅτι μόλις ἐγώ ἀγάπησα
τόν ἑαυτό μου καί μέ σεβάστηκα,
μέ ἀγάπησαν καί οἱ ἄλλοι κι αὐτή
ἡ ἀνακάλυψη ἦταν βάλσαμο στήν
ψυχή μου».
Ἐγώ γιά τό μόνο πού μετανιώνω εἶναι πού δέν πῆγα, ἀπό τήν
πρώτη φορά πού βρέθηκα στή
φυλακή, νά ζητήσω βοήθεια».
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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 ἀποφυλακισμένων, ἀπόρων κρατουμένων καί
τή βοήθεια τῶν οἰκογενειῶν τους (μέ αὐστηρά κριτήρια).
2. Ἐθελοντική ἐργασία γιά τή στήριξη τοῦ ἔργου μας, ἰδίως γιά τή δωρεάν διανομή τοῦ περιοδικοῦ μας «Φίλοι
Φυλακισμένων» στους Ἱερούς Ναούς τῆς Πατρίδος μας.
Παρακαλοῦμε, ἐπικοινωνῆστε μαζί μας, εἴτε ἀπό ἐπαρχία εἴτε ἀπό τήν Ἀθήνα, γιά νά σᾶς στείλουμε περιοδικά.
3. Τρόφιμα μακράς διαρκείας (καί κονσέρβες ἰδίως γιά
ἀστέγους), εἴδη καθαριότητος, πρώτων βοηθειῶν.
4. Γραμματόσημα 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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