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

Ὁ

Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ὁ Ὀνήσιμος» ἱδρύθηκε τό
1982, ὡς φιλανθρωπικό σωματεῖο, μέ σκοπό τήν ὑλική καί ἠθική ἀρωγή
τῶν ἀπόρων φυλακισμένων, τῶν ἀποφυλακισμένων καί τῶν οἰκογενειῶν τους.
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 διπλάσια 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.
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 στην Αττική.
Ἐνισχύει τίς βιβλιοθῆκες τῶν φυλακῶν μέ καλό λογοτεχνικό καί χριστιανικό βιβλίο.
Ὑλοποιεῖ πρόγραμμα εἰκαστικῆς θεραπείας - παρέμβασης σε τέσσερα καταστήματα κράτησης.
Παρέχει λογιστικές εργασίες γιά τακτοποίηση ἐκκρεμοτήτων ἀποφυλακισμένων, ὥστε νά μποροῦν νά λάβουν ἐπιδόματα.

•
•
•
•
•
•
•
•
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,
Aπό τίς δρaστηριότητές μας
• Ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται
μἑ τίς Κοινωνικές Ὑπηρεσίες
τῶν Καταστημάτων Κράτησης
τῆς Ἑλλάδας, καθώς καί μέ Ἐπιμελητές Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς
καί μέ Θεραπευτικές Κοινότητες
(ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ).
Ἡ «Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστη•
μόνων», μέ τήν ὁποία ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται, ὀργανώνει
κάθε ἑβδομάδα ἐπίσκεψη στό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αὐλῶνα.
Ὁ Σύλλογος ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπὸ
•
τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, καὶ
εἶναι φορέας ὅπου μπορεῖ να
ἐκτίσει κάποιος ἐναλλακτικὰ τὴν
ποινὴ του, προσφέροντας κοινωφελή ἐργασία.
• Δυστυχῶς ὑπάρχουν παιδιὰ κρατουμένων ἀλλὰ καὶ ἀποφυλακισμένων πού παραμένουν ἀβά-

πτιστα, ἀπὸ ἀμέλεια τῶν γονέων
καὶ ἀπὸ οἰκονομικὴ δυσκολία.
Ὅποιος φίλος τοῦ Συλλόγου ἐπιθυμεῖ νά γίνει ἀνάδοχος, ἂς μᾶς
τὸ γνωστοποιήσει.
Ὑπάρχουν ἄστεγοι ἀποφυλακι•
σμένοι, οἱ ὁποῖοι στεροῦνται καὶ
τῆς καθημερινῆς τροφῆς. Ὅποιος
ἐπιθυμεῖ νά προσφέρει σταθερὰ
1,5 € τὴν ἡμέρα (45 € μηνιαίως) καί γιά ὅσο χρονικό διάστημα ἐπιθυμεί, θὰ γίνει «ἀνάδοχος»
ἑνὸς συγκεκριμένου ἀστέγου
ἀποφυλακισμένου καὶ θὰ τοῦ
προσφέρει καθημερινὰ καφὲ καὶ
τόστ σὲ κυλικεῖο στην Ἀθήνα.

Πολύ μεγάλα προβλήματα ἀντιμετωπίζουν οἱ οἰκογένειες τῶν φυλακισμένων,
στερούμενες πολλές φορές καί τά στοιχειώδη γιά τήν ἐπιβίωσή τους.
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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Ἀπό τήν επίσκεψή μας στό κατάστημα κράτησης γυναικῶν στόν Ἐλεώνα
Θηβῶν στίς 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Εὐχαριστούμε:
• Τόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἑκκλησίας, γιά τήν στήριξή του στό
ἔργο μας.
• Τό «Ὃλοι μαζί μποροῦμε» ὃπου τό 2019 μᾶς προσέφερε 3,5 τόνους τρόφιμα.
• Τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων γιά τήν παροχή Ἱερέα στόν Σύλλογο,
γιά ἀνακούφιση τοῦ ψυχικοῦ πόνου καί σωτηρία ψυχῶν ἀποφυλακισμένων.
• Τήν ἑταιρεία Μ&Μ Business Solutions γιά τήν εὑρεση ἐργασίας σέ
ἀποφυλακισμένους.
• Τήν ἑταιρεία ΑΝΕΚ LINES-BLUE STAR FERRIES γιά τήν δωρεάν παροχή εἰσιτηρίων σέ ἀδειούχους φυλακισμένους πού ἐπισκέπτονται τόν τόπο κατοικίας τους.
• Τήν μή κερδοσκοπική ἑταιρεία «Ζωοδόχος Πηγή» γιά τήν ἀμέριστη βοήθειά
της.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
Ἒτος
Ἀριθμός βοηθούμενων
Διανομή τροφίμων (κιλά)
Δέματα ἱματισμού & εἰδών
ἀτομικῆς καθαριότητας
στίς φυλακές

2013

2014

2015

2016

2017

2018

605

670

687

672

727

742

17.639 11.387 14.672 16.374 18.219 20.583
552

547

483

466

443

578

Διεκπεραιωμένες
δικαστικές ὑποθέσεις

32

28

21

25

33

26

Διανυκτερεύσεις
ἀποφυλακισμένων
(σέ ξενοδοχεῖο)

258

108

174

156

165

227
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2019 – 2020 Πρόγραμμα ἐκδρομῶν
& Ἐκδηλώσεων «ΟΝΗΣΙΜΟΥ»
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ)
Ημερήσια εκδρομή στον Δομοκό
& προσκύνημα στην Ι.Μ. Παναγίας
Ελεούσας Ξυνιάδος.
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΚΥΡΙΑΚΗ)
Θ. Λειτουργία - Μνημόσυνο Στυλιανού Μπουρμπαχάκη, Ιδρυτού του
συλλόγου, στον Ι.Ν. Ταξιαρχών Χωροφυλακής (λεωφ. Μεσογείων, έναντι
νοσοκ. Ντυνάν).
1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ)
2ήμερο προσκύνημα στην Υπαπαντή
Γυθείου. Επίσκεψη στο Μυστρά.
14-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΒΑΤΟ)
Εορτασμός του προστάτη του συλλόγου «ΑΓΙΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ» εσπερινός
-Θ. Λειτουργία. Κοπή Βασιλόπιτας.
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Θεατρική παράσταση με το έργο της
αειμνήστου Ξανθούλας Παπουτσή
«Γράμματα από τον Ουρανό».
6 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
A΄ Χαιρετισμοί στην Ι.Μ. Αγ. Παύλου Πλάκας Λαυρίου.
13 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Β΄Χαιρετισμοί στο Ι. Ησυχαστήριον
Αγίου Ραφαήλ, στο Σούλι Μαραθώνος.
20 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Γ΄Χαιρετισμοί στον Ι.Ν. Αγίου Σάββα στο Τουτούλι Μεγάρων. (π. Τίτου
Μπουρλάκη).
30 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Ημερήσια στην Άμφισσα. Προσκύνημα στην Ι.Μ. Προφήτου Ηλιού στο
Χρισσό.
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30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 1η ΜΑΙΟΥ
(ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
2ήμερος Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Ι.Μ.
Αγ.Στεφάνου Μετεώρων, Ι.Μ.Τιμίου Σταυρού Δολιανών.
16 ΜΑΪΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Απογευματινό - εσπερινός στην Ι. Μ.
Ευαγγελιστρίας Ζαγαρά.
1η ΙΟΥΝΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Ημερήσια στο Μαλανδρίνο - Ερατεινή. Προσκύνημα στην Ι.Μ.Οσίου
Λουκά στο Στείρι Βοιωτίας.
2-7 ΙΟΥΛΙΟΥ (ΠΕΜΠΤΗ–ΤΡΙΤΗ)
6ήμερος στην Ι.Μ. Πανορμίτη Ταξιάρχη
και Ρουκουνιώτου Μιχαήλ στη Σύμη.
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΤΕΤΑΡΤΗ)
Απογευματινό στην Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονος Ν. Πεντέλης. Τρισάγιο
στον τάφο του μακαριστού π. Παγκρατίου Μπρούσαλη.
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Απογευματινό - εσπερινός στην Ι.Μ.
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, Χολαργού.
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΤΡΙΤΗ)
Ημερήσια στον Ελεώνα Θηβών. Προσκύνημα στην Ι.Μ. Εισοδίων Θεοτόκου, Μαρκοπούλου Ωρωπού.
Κατά περίπτωση, πραγματοποιούμε και
επισκέψεις αγάπης σε φυλακές της χώρας, συνδυαστικά με το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκδρομής, όπου αφήνουμε
δέματα με είδη πρώτης ανάγκης σε άπορους κρατουμένους. Επικοινωνείστε μαζί
μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχῆς:
Στά γραφεῖα τοῦ συλλόγου, Ἀσκληπιοῦ
60Α & Πατρ. Σεργίου 8, τηλ. 2103622017
ἤ στήν ὑπεύθυνη τῶν ἐκδρομῶν,
κ. Ἐλ. Κατηφόρη - Μπουρμπαχάκη
τηλ. 2106715299.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΜΑΣ
Πέρασαν ἤδη 20 χρόνια ἀπὸ
τὴν ἀδόκητη ἀπώλεια τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Συλλόγου μας, Στυλιανοῦ
Μπουρμπαχάκη, σὲ ἡλικία μόλις
52 ἐτῶν.
Ἄνθρωπος πίστης, ἀγάπης, ὑπομονῆς, ἀλλὰ κυρίως θυσίας καὶ
προσφορᾶς.
Πρωτεργάτης καὶ πρωτοπόρος
στήν δημιουργία ἑνὸς τόσο εἰδικοῦ φιλανθρωπικοὺ Συλλόγου,
τὸ 1982. Ἐπιστήμονας Ναυπηγός,
παραιτήθηκε ἀπὸ τὴν ἐργασία του
καὶ παρέμεινε ἄγαμος, ἀφιερωμένος στήν διακονία τῶν ἐλαχίστων
ἀδελφῶν μας.
Τὸ ὅραμά του ἦταν μία κοινωνία
δίπλα στόν πονεμένο φυλακισμένο καὶ ἀποφυλακισμένο συνάνθρωπό μας.
Ἐργαζόταν ἄοκνα γιά νά προσφέρει στούς ἀποφυλακισμένους φαγητὸ, στέγη, ἐργασία καὶ ὅ,τι ἄλλο
εἶχαν ἀνάγκη. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος
μαγείρευε γιά νά στείλει στό Μεταγωγῶν, ὥστε νά ἔχουν οἱ κρατούμενοι σπιτικὸ φαγητό.
Μὲ τὸ ἐργαστήριο κεραμικῆς προσπαθοῦσε νά δώσει μία ἐπαγγελματικὴ διέξοδο στούς ἀποφυλακισμένους.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019

Μὲ τίς ἐκθέσεις χειροτεχνίας
ἔργων φυλακισμένων, ὅπου συμμετεῖχε, προσπαθοῦσε νά ἐνισχύσει οἰκονομικὰ τοὺς κρατουμένους.
Μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ
‘Φίλοι φυλακισμένων’, εὐαισθητοποίησε καρδιὲς καὶ γνωστοποίησε τίς πολυποίκιλες ἀνάγκες τῶν
ἀποφυλακισμένων καὶ τῶν οἰκογενειῶν τῶν κρατουμένων.
Ἡ προσφορὰ του ἦταν μεγάλη καὶ
στήν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή.
Οἱ διακρίσεις του ἦταν πολλές, μὲ
κορυφαία τὴν βράβευση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (1987), γιά τὸ
σύνολο τοῦ ἔργου του.
Τὸ ἔργο πού θεμελίωσε, σὺν Θεῶ
καὶ μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ προστάτου
μας Ἁγίου Ὀνησίμου, καρποφόρησε.
Ἡ ψυχὴ του σίγουρα χαίρεται γιά
τὴν συνέχεια τοῦ ἔργου του καὶ
δέεται για τὴν περαιτέρῳ εὐόδωσή του.
Ὁ Θεὸς ἂς ἀναπαύσει τὴν ψυχὴ
του.
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«ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ»

Μὲ αὐτὴ τὴν ἐπιστολὴ μᾶς ἐξηγεῖ ὁ Β.Α, κρατούμενος στό Ψυχιατρεῖο Κορυδαλλοῦ, φοιτητής πληροφορικῆς στό Πανεπιστήμιο Δυτικῆς Ἀττικῆς, ὁμολογουμένως ταλαντοῦχος, τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ «Ρομπὸτ»
πού κατασκεύασε ὁ ἴδιος.
«Πρόκειται γιά μία τεχνολογικὴ σύνθεση ψηφιακῶν
μέσων, προκειμένου να ὑλοποιηθεῖ ἕνα μέσο ψυχαγωγίας γιά κατοικίες ἀλλὰ καὶ ἐπαγγελματικοὺς
χώρους.
Συγκεκριμένα μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ σὲ εὐρύχωρα σαλόνια, ἐὰν θέλει κάποιος νά ὑλοποιήσει ἕναν οἰκιακὸ κινηματογράφο
(home cinema).
Ὁ projector ποὺ διαθέτει τὸ σύστημα, εἶναι τύπου LED, ποὺ πρακτικὰ σημαίνει
μεγάλη διάρκεια ζωῆς, χαμηλὴ κατανάλωση, χαμηλὸ θόρυβο καὶ μικρὸ μέγεθος.
Ὁ δὲ ἦχος πού προσφέρει, ἀνήκει σὲ ἐπαγγελματικοῦ ἐπιπέδου High Fidelity
συστήματα, πού πολλὲς φορὲς στοιχίζουν δεκάδες χιλιάδες εὐρώ (Ὅποιος
ἐνδιαφέρεται, μπορεῖ νά λάβει ἀναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά).
Δέν ἐνδιαφέρομαι νά βγάλω κέρδος ἀπὸ τὴν κατασκευὴ, γιατὶ κέρδισα ἤδη
ἱκανοποιώντας τὴν ἀνάγκη μου γιά δημιουργία, καὶ μὲ προφύλαξε, ὁ χρόνος
που ἀπαιτήθηκε, ἀπὸ τὸ νά κάνω δυσάρεστες σκέψεις, πού ἀφοροῦν τὴν καθημερινότητά μου, ὁπότε ἤδη ἔχω κερδίσει.
Ἂν κάποιος τὸ θελήσει, γιά νά μοῦ μείνει καὶ ἕνα κέρδος, διατίθεται στα 2.400 €».
Εὐχαριστῶ καί πάλι
Β.Α
Τά χρήματα θά τόν βοηθήσουν να ὁλοκληρώσει τίς σπουδές του.
Ἡ Ἑλληνική Ραδιοφωνία ΕΡΑ 1 (91,6-105,8 FM)
προσφέρει, γιά πέμπτη χρονιά, στόν ΟΝΗΣΙΜΟ,
μιά μηνιαία ραδιοφωνική ἐκπομπή, στά πλαίσια τοῦ
προγράμματος, η ΕΡΤ στήν κοινωνία.
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Ἡ ἐπιλογὴ τῆς εὐτυχίας...

Ἦταν κάποτε μία γριούλα πού ἀφοῦ
γέρασε ἀρκετὰ ἀποφάσισε πώς καλύτερα θὰ ἤταν γιά τὴν ἴδια, νά μπεῖ
σὲ κέντρο φροντίδας ἡλικιωμένων
ἀτόμων. Ἔτσι ἑτοίμασε μία μικρὴ βαλίτσα καὶ μὲ ἕνα ταξί πῆγε. Ἡ νοσοκόμα, πού γνώριζε γιά τὴν ἄφιξή της,
τὴν πλησίασε καὶ τῆς εἶπε:
-Ἐλᾶτε παρακαλῶ νά σᾶς δείξω τὸ
δωμάτιό σας πρὶν τὸ ἑτοιμάσουμε.
-Μὰ δέν χρειάζεται νά τὸ δῶ. Ἑτοιμάστε το, ἀπάντησε ἡ γριούλα.
-Μὰ ἔχετε ἐπιλογὴ ἀνάμεσα σὲ 3
εἴδη, ἂν θέλετε νά τὰ δεῖτε καὶ νά
διαλέξετε ποιὸ ἀπὸ ὅλα σᾶς ἀρέσει
πιὸ πολύ.
-Δέν χρειάζεται καλή μου, ἐπανέλαβε
ἡ γριούλα. Δέν χρειάζεται να τὸ δῶ,
μοῦ ἀρέσει ἤδη.
-Μὰ πῶς; Ξαναρώτησε ἡ νοσοκόμα.
Ἀφοῦ δέν τὸ εἴδατε.
-Δέν χρειάζεται νά τὸ δῶ. Ἔχω ἤδη
ἀποφασίσει ὅτι μοῦ ἀρέσει, ἀπάντησε μὲ ἕνα ζεστὸ χαμόγελο ζωγραφισμένο στό γλυκὸ ἀλλὰ γερασμένο
προσωπάκι της.
Τότε ἡ νοσοκόμα τῆς ἔδειξε τὸ ἕνα
ἀπὸ τὰ 3 δωμάτια καὶ τὴν συνόδεψε
μέχρι ἐκεῖ. Ἡ γριούλα τὴν εὐχαρίστησε καὶ ἡ νοσοκόμα τὴν ρώτησε ξανὰ
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μὲ κάποιο δισταγμό.
-Εἶστε σίγουρα ἐντάξει; Τώρα ποῦ
τὸ εἴδατε συνεχίζετε νά πιστεύετε ὅτι
αὐτὸ σᾶς ἀρέσει; Χωρὶς νά δεῖτε καὶ
τὶς ἄλλες δύο ἐπιλογές;
-Μὰ φυσικά. Πολλὰ πράγματα στή
ζωὴ κορίτσι μου, τῆς ἀπάντησε ἡ γριούλα, δέν θέλουν πολὺ σκέψη. Εἶναι
θέμα ἀπόφασης καὶ ἀγάπης. Ἀποφάσισα ὅτι θὰ τὸ ἀγαπῶ, χωρὶς νά μπῶ
στήν διαδικασία νά διαλέξω ἀνάμεσα σὲ ἄλλα. Σάμπως μία γυναῖκα ἅμα
γεννήσει τὸ παιδὶ της, ὅσο ἄσχημο
καὶ ἂν εἶναι, δέν θὰ τὸ ἀγαπάει; Ἄσε
πού δέν θὰ τὸ δεῖ ποτέ ἄσχημο. Εἶναι
θέμα ἀπόφασης καὶ ἀγάπης.
Ἂς μὴν γελιόμαστε, τίποτα δέν εἶναι
εὔκολο καὶ ὅλα εἶναι στό χέρι μας.
Μὰ κυρίως, ὅλα εἶναι θέμα νοῦ, τρόπου σκέψης. Ὁ νοῦς, πού ἀποφασίζει
-καὶ πρέπει νά ἀποφασίζει- νά εὐτυχήσει, ἀντὶ νά ἐπιλέξει τὸν εὔκολο
δρόμο τοῦ παραπόνου, τῆς μιζέριας
καὶ τῆς ἐγκατάλειψης.
Μὴν ἐγκαταλείπετε τὴν ἐλπίδα, τὴν
προσπάθεια, τὴν αἰσιοδοξία καὶ τὴν
ἁπλότητα. Διότι τελικά, αὐτὴ ἡ παραγκωνισμένη ἁπλότητα, στήν σκέψη
καὶ στίς ἐπιλογές, εἶναι ἡ χαμένη δίδυμη ἀδελφὴ τῆς εὐτυχίας.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
Ἂς μὴ γυρίζουμε πίσω στίς ἁμαρ-

δημιουργεῖ ἡ κατάργηση τοῦ

τίες πού ἔχουμε ἐξομολογηθεῖ. Ἡ

θρησκευτικοῦ αἰσθήματος. Ἂν

ἀνάμνηση τῶν ἁμαρτιῶν κάνει

δέν ἔχετε ἒρωτα γιά τὸν Χριστό,

κακό. Ζητήσαμε συγγνώμη; Τε-

ἂν δέν ἀσχολεῖσθε μὲ ἅγια πράγ-

λείωσε. Ὁ Θεὸς ὅλα τὰ συγχωρεῖ

ματα, σίγουρα θὰ γεμίσετε μὲ με-

μὲ τὴν ἐξομολόγηση… Κι ἐγὼ

λαγχολία καὶ κακό.

σκέπτομαι ὅτι ἁμαρτάνω. Δέν

Ἕνα πρᾶγμα πού μπορεῖ νά βο-

βαδίζω καλά. Ὅ,τι ὅμως μὲ στε-

ηθήσει τὸν καταθλιπτικὸ εἶναι

νοχωρεῖ, τὸ κάνω προσευχή, δέν

καὶ ἡ ἐργασία, τὸ ἐνδιαφέρον

τὸ κλείνω μέσα μου, πάω στόν

για τή ζωή. Ὁ κῆπος, τὰ φυτά,

πνευματικό, τὸ ἐξομολογοῦμαι,

τὰ λουλούδια, τὰ δέντρα, ἡ ἐξο-

τελείωσε! Νά μὴ γυρίζομε πίσω

χή, ὁ περίπατος στήν ὑπαιθρο,

καὶ νά λέμε τί δέν κάναμε. Σημα-

ἡ πορεία, ὃλ’ αὐτὰ βγάζουν τὸν

σία ἔχει τὶ θὰ κάνομε τώρα, ἀπ’

ἂνθρωπο ἀπ’ τὴν ἀδράνεια καὶ

αὐτὴ τή στιγμή καὶ ἔπειτα.

τοῦ δημιουργοῦν ἄλλα ἐνδια-

Ἡ ἀπελπισία καὶ ἡ ἀπογοήτευση

φέροντα. Ἐπιδροῦν σὰν φάρμα-

εἶναι τὸ χειρότερο πρᾶγμα. Εἶναι

κα. Ἡ ἀσχολία μὲ τὴν τέχνη, τή

παγίδα τοῦ σατανᾶ, γιά νά κάνει

μουσική κ.λπ. κάνει πολὺ καλό.

τὸν ἀνθρωπο νά χάσει τὴν προ-

Σ’ ἐκεῖνο, ὅμως, πού δίδω τή

θυμία του στά πνευματικὰ καὶ νά

μεγαλύτερη σημασία, εἶναι τὸ

τὸν φέρει σὲ ἀπελπισία.

ἐνδιαφέρον γιά τὴν Ἐκκλησία,

Ὄλες σχεδὸν οἱ ἀρρώστιες προ-

γιά τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς,

έρχονται

ἐμπι-

γιά τὶς ἀκολουθίες. Μελετώντας

στοσύνης στόν Θεὸ, καὶ αὐτὸ

τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, θεραπεύεται

δημιουργεῖ ἄγχος. Τὸ ἄγχος τὸ

κανεὶς χωρὶς νά τὸ καταλάβει.
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ἀπὸ

ἔλλειψη

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Νά μὴν ἀποθαρρυνόμαστε, οὔτε
νά βιαζόμαστε, οὔτε νά κρίνομε
ἀπὸ πράγματα ἐπιφανειακὰ καὶ
ἐξωτερικά. Ἄν, γιά παράδειγμα, βλέπετε μία γυναῖκα γυμνὴ
ἢ ἄσεμνα ντυμένη, νά μὴ μένετε
στό ἐξωτερικό, ἀλλὰ νά μπαίνετε,
στό βάθος, στήν ψυχὴ της. Ἴσως

τὸν ἀγαπᾶμε πάρα πολύ, ὅπως,

νά εἶναι πολὺ καλή ψυχή κι ἔχει

παραδείγματος χάριν, ἡ μάνα τό

ὑπαρξιακὲς ἀναζητήσεις, πού τίς

παιδὶ της. Ἡ μάνα μεταδίδει στό

ἐκδηλώνει μὲ τὴν ἔξαλλη ἐμφά-

παιδὶ ὅλο τὸ ἂγχος της γιά τή

νιση. Ἔχει μέσα της δυναμισμό,

ζωή του, γιά τήν ὑγεία του, γιά

ἔχει τή δύναμη τῆς προβολῆς,

τὴν πρόοδό του, ἔστω κι ἂν δέν

θέλει νά ἑλκύσει τὰ βλέμματα

τοῦ μιλάει, ἔστω κι ἂν δέν ἐκδη-

τῶν ἄλλων. Ἀπὸ ἄγνοια, ὅμως,

λώνει αὐτό πού ἔχει μέσα της.

ἔχει διαστρέψει τὰ πράγματα.

Αὐτὴ ἡ ἀγάπη, ἡ φυσικὴ ἀγάπη,

Σκεφθεῖτε νά γνωρίσει αυτή τόν

μπορεῖ κάποτε νά βλάψει. Δέν

Χριστό. Θὰ πιστέψει, κι ὅλη αὐτὴ

συμβαίνει, ὅμως, τὸ ἴδιο μὲ τὴν

τὴν ὁρμὴ θὰ τή στρέψει στόν

ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ συνδυ-

Χριστό. Θὰ κάνει τὸ πᾶν, γιά νά

άζεται μὲ τὴν προσευχὴ καὶ μὲ

ἑλκύσει τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Θὰ γί-

τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου. Ἡ ἀγάπη

νει ἁγία.

αὐτὴ κάνει ἅγιο τὸν ἂνθρωπο,

Πολλὲς φορὲς, μὲ τὴν ἀγωνία

τὸν εἰρηνεύει, διότι ἀγάπη εἶναι

μας καὶ τοὺς φόβους μας καὶ τὴν

ὁ Θεός.

ἂσχημη ψυχικὴ μας κατάσταση,
χωρὶς νά τὸ θέλομε καὶ χωρὶς

Ἃγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

νά τὸ καταλαβαίνομε, κάνομε
κακὸ στόν ἄλλον, ἔστω κι ἂν
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Προσπάθειες καταπολέμησης
τοῦ ἀποκλεισμοῦ σὲ χώρους ἐγκλεισμοῦ
Ἡ στέρηση στή φυλακή τῆς ἐλευ-

τόνωση τῆς αὐτοεκτίμησης τῶν

θερίας, εἶναι πολὺ ὀδυνηρὸ γεγο-

ἐγκλείστων, τὴν ἀπόκτηση δεξιο-

νός, πόσο μᾶλλον ὅταν συνδέεται

τήτων ἀπαραίτητων γιά τὴν κοι-

μὲ ἐπιπρόσθετες ἀρνητικὲς ἐμπει-

νωνικὴ ἒνταξη, τὴν κινητοποίηση

ρίες, τὰ «δεινὰ τοῦ ἐγκλεισμοῦ»

καὶ ἐνδυνάμωση γιά χάραξη προ-

(ὅπως: ἐλλιπὴς φροντίδα ὑγείας,

σωπικῶν στόχων.

δυσκολία ἢ ἀδυναμία κάλυψης

Στό πλαίσιο τοῦ ἑλληνικοῦ σω-

ἀναγκῶν τῶν κρατουμένων, ἀπο-

φρονιστικοῦ συστήματος, ἡ συμ-

μάκρυνσή τους ἀπὸ τὸ οἰκογε-

βουλευτικὴ παρέχεται ἀπὸ τὸ

νειακὸ καὶ εὐρύτερο κοινωνικὸ

ἐπιστημονικὸ

περιβάλλον, προβλήματα διαβί-

φυλακῶν, ἐνίοτε σὲ συνεργα-

ωσης στή φυλακή, βία ἢ ἀνασφά-

σία μὲ ἐξειδικευμένους φορεῖς.

λεια). Στό παθογενὲς περιβάλλον

Εἰδικότερα

τῶν

κράτησης,

στους χρῆστες οὐσιῶν, οἱ ὁποῖοι

χρειάζονται ἐξειδικευμένες συμ-

ὑπὲρ-ἐκπροσωποῦνται στόν σω-

βουλευτικὲς παρεμβάσεις, γιά τὴν

φρονιστικὸ

10

καταστημάτων

προσωπικὸ

γιά

τοὺς

πληθυσμό,

τῶν

ἔγκλει-

ἔχουν

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ἀναπτυχθεῖ ἐπιπλέον οἱ ἑξῆς

ση, δέν ἀναφέρεται ρητὰ στόν

ὑποστηρικτικὲς παρεμβάσεις καὶ

ἰσχύοντα σωφρονιστικὸ κώδι-

ὑπηρεσίες συμβουλευτικῆς, θε-

κα

ραπείας, μείωσης τῆς βλάβης καὶ

ὡστόσο τὶς διατάξεις του. Για τὸ

κοινωνικῆς ἒνταξης:

λόγο αὐτὸ, σὲ διάφορα καταστή-

Θεραπευτικὲς Κοινότητες- στεγνὰ

ματα κράτησης τῆς χώρας, προ-

προγράμματα (ΚΑΤΚ «Ἐπιλογὴ»

σφέρονται ἐπίσης προγράμματα

Ἐλεώνα Θήβας, «ΚΕΘΕΑ Ἐν δρά-

ἐκπαίδευσης, κατάρτισης, ὑπο-

σει» στον Κορυδαλλὸ καὶ στον

στήριξης, ἐργασίας, πολιτισμοῦ,

Ἐλεώνα Θήβας, «ΚΕΘΕΑ Προμη-

ἄθλησης καὶ δημιουργικῆς ἀξιο-

θέας» στή Θεσσαλονίκη)

ποίησης τοῦ χρόνου ἐγκλεισμοῦ.

Συμβουλευτικοὶ

Σταθμοὶ

(Ν.2776/1999),

διαπνέει

(ΚΕ-

Τέτοιες δράσεις θεωροῦνται ση-

ΘΕΑ, ΨΝΑ-18 Ἄνω, Ν.Α.) σὲ

μαντικὲς γιά τὸν «ἐξανθρωπισμὸ»

διάφορα καταστήματα κράτησης

τῆς σωφρονιστικῆς καθημερινό-

καὶ Προγράμματα ὑποκατάστασης

τητας καὶ τή βελτίωση τῶν συν-

ΟΚΑΝΑ (στόν Κορυδαλλὸ καὶ στήν

θηκῶν κράτησης, ἐνῶ ἐπίσης,

Πάτρα).

ἐκτιμᾶται ὅτι διευκολύνουν τὴν

Ὁ στόχος τῆς κοινωνικῆς ἒντα-

ἐπιστροφὴ

ξης, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀποφυλάκι-

στήν
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τῶν

κοινωνία

κρατουμένων
μὲ

καλύτερες
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προοπτικὲς μετὰ ἀπὸ τὴν ἔκτιση

ποινῆς στήν κοινωνία μὲ καλύτε-

τῆς ποινῆς, μέσα ἀπὸ τὴν ἀναπτυ-

ρους ὅρους, ἀλλὰ πολλαπλὰ εὐά-

ξη τῶν δεξιοτήτων τους.

λωτοι, γιά λόγους μάλιστα πού

Ἡ

πρόσφατη

σχετικὴ

νομο-

σχετίζονται μὲ τὴν ἴδια τή φυλά-

θεσία ἄλλαξε τὸ «τοπίο» τῆς

κιση (ἀπώλεια ἐπαφῆς μὲ τὸν κό-

ἐκπαίδευσης στις φυλακές: Ὁ

σμο τῆς ἐργασίας, στιγματισμός,

Ν.4521/2018 (ἄρθρο 31) προβλέπει ἀναβάθμιση καὶ ἐπέκταση
τῆς λειτουργίας τῶν σχολείων
τῶν φυλακῶν, μὲ ἳδρυση σχολικῶν μονάδων ὅλων τῶν βαθμίδων τυπικῆς ἐκπαίδευσης, σὲ
ὅλα τὰ καταστήματα κράτησης.
Ἡ δὲ ΥΑ2357 οἰκ./2019 περιγράφει ἀναλυτικὰ τή διαδικασία
ὑλοποίησης ὅλων τῶν δημιουργικῶν προγραμμάτων καὶ ἐκπαιδευτικῶν -μὲ τὴν εὐρεῖα ἔννοιαδράσεων πού ὀργανώνονται ἀπὸ
τὸ προσωπικὸ τῶν καταστημάτων
κράτησης.
Ὡστόσο, παρὰ τὴν ὓπαρξη τῶν
ἀνωτέρω ἀναφερομένων εὐκαιριῶν

δημιουργικῆς

οποίησης

σὲ

δραστηρι-

συμβουλευτικά,

ποινικὸ

μητρῶο,

ἀπαγόρευση

ἂσκησης ἐπαγγέλματος κ.α).

ἐκπαιδευτικὰ καὶ ἄλλα προγράμ-

Δυστυχῶς,

ματα, πολλοὶ ἔγκλειστοι δέν ἐπι-

ἀλλαγὲς

στρέφουν μετὰ ἀπὸ τὴν ἔκτιση τῆς

φυλακὴ εἶναι χῶρος κλειστός, μὲ

12

παρὰ

τὶς

ὅποιες

δρομολογοῦνται,

μία

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

συνθῆκες διαβίωσης μὴ ἀντίστοι-

τή θετική ταυτότητᾳ τοῦ μαθητῆ-

χες αὐτῶν στήν ἐλεύθερη κοινω-

ἀθλητῆ-καλλιτέχνη κ.λ.π., ἐνῶ καί

νία (πχ ὑπερπληθυσμός, ἐλλιπὴς

οἱ ψυχοκοινωνικὲς παρεμβάσεις μὲ

ὑγειονομικὴ περίθαλψη). Σὲ ἕναν

στόχους καὶ διάρκεια ἔχουν σαφή

τέτοιο χῶρο κανεὶς υἱοθετεῖ κα-

ὑποστηρικτικὸ ρόλο. Ὡστόσο πραγ-

νόνες συμπεριφορᾶς τοῦ κόσμου

ματοποιοῦνται σὲ ἕνα περιβάλλον
φυλακῆς πού ἔχει τὴν τάση – κάποτε καὶ τὴν ἱκανότητα – τέτοιες
προσπάθειες να τὶς ματαιώνει.
Γιά τὴν ἀποφυγὴ τῶν δυσμενῶν
συνεπειῶν τῆς στέρησης τῆς
προσωπικῆς ἐλευθερίας, καὶ
γιά μεγαλύτερη ἀποτελεσματικότητα ὡς πρὸς τὴν ἒνταξη τῶν
παραβατῶν

στήν

κοινωνία,

προωθήθηκαν τελευταῖα ἐναλλακτικὲς μορφὲς ἔκτισης τῶν
ποινῶν (ἡμιελεύθερη διαβίωση, κοινωφελὴς ἐργασία), μὲ
παράλληλη συνέχιση καὶ συστηματοποίηση τῆς προσφορᾶς
εὐκαιριῶν σὰν τὶς ἀνωτέρω
ἀναφερόμενες, γιά τὴν ὃποια
τῶν κρατουμένων καὶ μία ἀρνη-

θετικὴ ἐπίδραση ἔχουν στους

τικὴ κοινωνικὴ ταυτότητα.

κρατουμένους.

Ἡ συμμετοχὴ σὲ προγράμματα
ἐκπαιδευτικὰ-ἀθλητικὰ-πολιτιστικὰ
κ.α. δίνει στούς κρατουμένους
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Ἀπό τήν Μαρούσα Ἀπειρανθίτου
Μ.Α. Ἐγκληματολογίας, Μ.Α. Ἐκπαίδευσης
Προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικῆς
Ἐργασίας Ε.Κ.Κ.Ν.Α.

13

ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ
ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!
Εἶναι δύσκολο νά συγχωρήσεις,
εἶναι ὀδυνηρὸ, ἂν ὄχι ἀκατόρθωτο, νά ξεχάσεις ὁτιδήποτε κακὸ καὶ
βλαβερὸ ὑπέστης, μὰ πιὸ ἐπώδυνο
ἀπὸ ὅλα εἶναι νά προσπαθήσεις νά
ἀποδώσεις μόνος σου δικαιοσύνη
καὶ νά βασανιστεῖς. Ἡ δικαιοσύνη
εἶναι οὐράνιο θεῖο δῶρο μὲ κατοικία καὶ προέλευση τὸν οὐρανὸ καὶ
παραλήπτη τὴν γῆ καὶ τὸν ἀνθρωπο καὶ εὐτυχής εἶναι ὁ ἄνθρωπος
πού παλεύει νά εἶναι δίκαιος στήν
ζωὴ του. Καὶ τὸ νά εἶσαι δίκαιος
δέν σημαίνει πώς ἀγνοεῖς, πώς
ξεχνᾶς, πώς ἀδιαφορεῖς, μά πώς
ἐπιλέγεις ὅ,τι ἄσχημο, ὅ,τι ἄδικο
συνέβη σὲ βάρος σου, να τὸ ἀφήσεις πίσω σου καὶ νά μὴν ἐπιτρέψεις στό παρελθὸν νά καθορίσει
τὸ παρόν καὶ τὸ μέλλον σου! Τὸ
ἄσχημο παρελθὸν ξέρεις μοιάζει
μὲ χαλασμένο φαγητό πού κάπου
ἔχεις ξεχάσει, δέν ξέρεις ὅμως ποῦ
καὶ ἴσως βαριέσαι να ψάξεις καὶ
νά πετάξεις. Εἶναι ὅμως ἐκεῖ καὶ
μὲ τὶς ἀποκρουστικὲς ἀναθυμιάσεις του, ἀσχημαίνει τὴν ζωή σου!
Κοίτα μὲ ὁδηγὸ Τὸν Χριστὸ μας ,
τὸν Θεὸ μας καὶ μὲ ὁποιαδήποτε
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ἀνθρώπινη καὶ ψυχολογικὴ βοήθεια νά φύγεις γρήγορα ἀπὸ τὸ δύσοσμο παρελθὸν καὶ τὰ λάθη του
καὶ νά περάσεις στό μέλλον! Ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι κάνουμε λάθη, ὅμως
πιὸ πάνω ἀπὸ τὰ λάθη μας στέκει
πάντα ἡ μετάνοια καὶ ἡ συγχώρεση! Ἂν κάθε ἡμέρα προσπαθοῦμε
νά συγχωροῦμε καὶ νά συγχωρούμεθα θὰ εἶναι μία ἡμέρα νίκης γιά
ἐμᾶς γιατὶ ἡ συγχώρεση εἶναι νίκη
καὶ ἡ μόνη ἀληθινὴ νίκη εἶναι ἡ
συγχώρεση!
Ἡ μόνη διαφυγὴ εἶναι ἡ πίστη
καὶ ἡ συγχώρεση. Εἶναι ἕνα νέο
ξεκίνημα ζωῆς. Μία μυστικὴ συμφωνία ἀνάμεσα στόν Θεὸ καὶ σὲ
ἐσένα, πώς τοῦτον τὸν κόσμο τὸν
ἄδικο δέν θὰ τὸν ἀφήσεις νά σὲ
καταπιεῖ, μὰ ἴσως καταφέρεις μὲ
τὴν καλοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη Τοῦ
Χριστοῦ μας νά γίνεις μία ἠλιαχτίδα, νά τὸν φωτίσεις! Καὶ ὄσο καὶ
νά δυσκολεύεσαι, ἡ μάχη εἶναι
πού μετράει. Ἴσως ὁ χῶρος τῶν
φυλακῶν νά εἶναι ὁ χῶρος τῆς
πιὸ ὀδυνηρὴς, τῆς πιὸ ἀέναης συνειδησιακὴς μάχης τῆς μάχης, τῆς
μετανοίας καὶ τῆς ἀλλαγῆς. Ἴσως
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γιατὶ ἡ ἐλευθερία εἶναι ὄντως τὸ
πιὸ πολύτιμο ἀγαθὸ, τὸ ἀγαθό πού
σέβεται καὶ δέν παραβιάζει ποτὲ ὁ
Θεός. Καὶ ἐμεῖς βάλαμε κάγκελα
καὶ φύλακες γιά νά φυλακίσουμε τὸ κακό. Οἱ φυλακές μόνο σὰν
τόποι μετανοίας, σὰν μία εὐκαιρία
γιά μία δεύτερη ζωὴ εἶναι χρήσιμες καὶ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὸν
Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη. ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ
ΦΥΛΑΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΠΟΤΈ ΕΙΝΑΙ Η ΄ΦΥΛΑΚΗ΄ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. ΓΙΑΤΙ Η
ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ εἶναι φυλακὴ, ὅμως
ἔχει μία μοναδικὴ δυνατότητα να
περικλείει μέσα της ὅλους ὅσους
προστατεύει καὶ οἱ ἴδιοι, λόγῳ τοῦ
γεμίσματος τῆς ψυχῆς τους, νά μὴν
θέλουν νά βγοῦν ἀπὸ τὸ τεῖχος τῆς
εὐλογημένης προστασίας της. Ἂν
λοιπὸν οἱ φυλακές νοηθοῦν ὡς τόποι δεύτερης εὐκαιρίας, ὡς τόποι
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μεταμόρφωσης, ὡς τόποι ἐσωτερικοῦ ἐπαναπροσδιορισμοῦ καὶ
ἀλλαγῆς, τότε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, θὰ πετύχουν τὸν σκοπὸ τους,
θεσμικὸ καὶ οὐσιαστικὸ. Ἂν ὅμως
εἶναι μέσα καταναγκασμοῦ καὶ βίαιης ἀντιμετώπισης, τότε, ὄχι μόνο
δέν θὰ σωφρονίσουν τοὺς κρατουμένους, ἀλλὰ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια θὰ τοὺς ἐξαγριώσουν καὶ θὰ
τοὺς δημιουργήσουν ἀπωθημένα
καὶ τραύματα σὲ βάρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, μὲ ἄκρως ἐπικίνδυνα ἀποτελέσματα κοινωνικῶν
συγκρούσεων.
Ὁ σωφρονισμὸς εἶναι δείκτης ἐπιπέδου πολιτισμοῦ ἀλλὰ καὶ δείκτης
βαθμοῦ ἀγαπητικότητας σὲ μία
κοινωνία. Δέν μᾶς χαρακτηρίζουν
ἀνθρώπους τὰ σύχρονα τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα, ἀλλὰ ὁ βαθμὸς
τῆς ἀγαπητικότητάς μας, ὁ βαθμός
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πού δεχόμαστε νά βοηθήσουμε, νά
περιθάλψουμε, νά ἀκούσουμε τὸν
πόνο ἑνὸς συνανθρώπου μας, ἐν
τέλει δηλαδὴ νά συμπονέσουμε καὶ
νά ἀγαπήσουμε. Ἂν δέν ἀγαπήσουμε θερμὰ, χριστιανικὰ, ὁλόψυχα,
δέν μποροῦμε νά βοηθήσουμε. Ἂν
βλέπουμε ὑποθέσεις καὶ δέν βλέπουμε ἀνθρώπους, ἀποτύχαμε ἤδη.
Ὁ κάθε ἄνθρωπος κουβαλᾶ τὴν
δικὴ του ἱστορία καὶ πρῶτα θὰ τὸν
ἀκούσεις ἀγαπητικὰ, πρὶν θελήσεις
νά τὸν βοηθήσεις. Πρῶτα λοιπὸν
εἶναι ἀναγκαῖος ὁ ἑξανθρωπισμὸς
τῶν φυλακῶν καὶ μετὰ ἡ παραγωγὴ νόμων. Ὁ νόμος ἔγινε γιά
τὸν ἀνθρωπο καὶ ὄχι ὁ ἄνθρωπος
γιά τὸν νόμο. Ἂς προσευχόμαστε
λοιπὸν καὶ ἂς προσπαθοῦμε συνάμα νά γίνουμε ὅλοι ὄργανα βοηθείας τῶν φυλακῶν, τοῦ σωφρονιστικοῦ συστήματος ἐν γένει, γιατὶ ὅλοι
μποροῦμε, ἀρκεῖ να τὸ θελήσουμε,
νά προσφέρουμε ἀγάπη. Γιατὶ ἡ
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ἀγάπη βρίσκει πάντα ἕναν τρόπο
ἐνῶ ἡ ἀδιαφορία μία δικαιολογία.
Εἶναι καιρὸς προσφορᾶς, εἶναι
καιρὸς χριστιανικοῦ φρονήματος,
εἶναι καιρὸς ἀνθρωπιᾶς. Μόνο ἂν
δώσουμε, ἂν βγοῦμε λίγο ἀπὸ τὸν
στενὸ κλοιὸ τοῦ ἐγωισμοῦ μας θὰ
ἀναγεννηθοῦμε ἀνθρωπιστικὰ, θὰ
πάρουμε καὶ θὰ δώσουμε ζωή. Καὶ
οἱ φυλακές, ὡς τόποι χριστιανικῆς
ἀνθρωπιστικὴς προσφορᾶς μπορεῖ
να νοηθοῦν. Δέν δικαιολογοῦμε
τὸ ἔγκλημα, ὅμως συγχωροῦμε,
σωφρονίζουμε μὲ ἀγάπη. Γιατὶ ἡ
ἀγάπη ἔχει μίλια στήν σιωπὴ, ἔχει
χρῶμα στο γκρίζο, ἔχει μεταμόρφωση, ἀναγέννηση ἐσωτερική. Μέ
μία λέξη, γιατὶ ἡ ἀγάπη μπορεῖ νά
ἀλλάξει ὅ,τι ὁ νόμος ἀδυνατεῖ. Γιατὶ
ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ μόνο δίκαιο καὶ
ἡ μόνη δικαίωση τῆς ὓπαρξής μας!
Ποντίκη Ὀλυμπία-Μαρία
Νομικὸς
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ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

Περιπτώσεις βοηθούμενων πού χρήζουν πρόσθετης ὑποστήριξης
Προτεραιότητα τοῦ Συλλόγου εἶναι νά
στηρίζει τίς οἰκογένειες τῶν κρατουμένων καί τῶν ἀποφυλακισμένων, ἰδίως
ὅταν ὑπάρχουν ἀνήλικα παιδιά. Ἡ καλύτερη πρόληψη τῆς ἐγκληματικότητας
εἶναι ἡ βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης τῆς οἰκογένειας τοῦ κρατούμἑνου
καί ἡ ἐξασφάλιση τῆς πρόσβασης τῶν
παιδιῶν του στή γνώση. Γιά τό λόγο
αὐτό, θεωροῦμε ὅτι οἱ παρακάτω περιπτώσεις χρήζουν ἰδιαίτερης προσοχῆς
καί φροντίδας.
Περίπτωση 1η
Η Α.Μ. εἶναι ἂνεργη μητέρα 6 ἀνηλίκων παιδιῶν. Γιά ὅσο διάστημα
κρατήθηκε ὁ πατέρας τῶν παιδιῶν
της, κατέβαλε σημαντικὲς προσπάθειες καὶ μὲ τή συμβολή τοῦ Συλλόγου τὰ παιδιὰ τους βαφτίστηκαν καὶ
συνέχισαν κανονικὰ τὸ σχολεῖο καὶ
τὰ φροντιστήριά τούς. Σήμερα πού
ὁ πατέρας τῶν παιδιῶν ἔχει ἀποφυ-
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λακισθεῖ, ὄνειρό τους εἶναι να τελέσουν τὸν θρησκευτικὸ γάμο πού γιά
οἰκονομικοὺς λόγους ἀνέβαλλαν.
Χρειάζονται τήν στήριξή μας για τὰ
ἔξοδα τοῦ γάμου καὶ τρέχοντα ἔξοδα
τῆς διαβίωσής τους (ρεῦμα, τρόφιμα, φροντιστήρια).
Περίπτωση 2η
Ο Α.Κ. καὶ ὁ Ν.Κ. εἶναι ἀδέλφια,
λογιστὲς καὶ συγκρατούμενοι. Τοὺς
ἔχουν ζητηθεῖ τὰ ποσὰ τῶν 10.000€
καὶ 3.000€ ἀντίστοιχα, ὡς ἐγγυήσεις
προκειμένου να ἀποφυλακισθούν. Ἡ
ἀποφυλάκισή τους κρίνεται ἀναγκαία
καθὼς ἡ μητέρα τους πάσχει ἀπὸ
προχωρημένη ἄνοια καὶ δεν ὑπάρχει
ἄλλο ὑποστηρικτικὸ οἰκογενειακὸ
περιβάλλον να τὴν περιθάλψει.
Περίπτωση 3η
Ο Ν.Κ. εἶναι πρόσφατα ἀποφυλακισμένος καὶ προσπαθεῖ μόνος του
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νά ἀνασυγκροτήσει τή ζωή του. Ἀναζήτησε ἄμεσα ἐργασία, ἀλλὰ πρὸς
τὸ παρόν δέν ἀμείβεται σταθερά.
Ἀποφυλακίσθηκε μὲ τὸν ὅρο να καταβάλλει ἄμεσα στήν ἐφορία 670€.
Περίπτωση 4η
Ἡ Α.Κ. εἶναι πρόσφατα ἀποφυλακισμένη. Καταβάλλει κοπιώδη προσπάθεια νά ἐπανενταχθεῖ στήν κοινωνία καὶ νά βρεῖ ἐργασία, ἀλλὰ ἡ
κακὴ κατάσταση τῆς ὀδοντοστοιχίας
της, ἀποτρέπει τοὺς ἐργοδότες. Χρειάζεται ἄμεσα ἡ ἀποκατάστασή της.
Περίπτωση 5η
Ἡ Π.Α. εἶναι νεαρὴ μητέρα 3
ἀνηλίκων παιδιῶν. Μετὰ τὴν
κράτηση τοῦ πατέρα τῶν παιδιῶν της,
ἀδυνατώντας νά συντηρήσει μόνῃ
της τὸ σπίτι τους, ἐγκαταστάθηκαν
προσωρινὰ στο πατρικὸ της σπίτι
καὶ διαβιοῦν σὲ δύσκολες συνθῆκες.
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Λόγῳ
περιορισμένου
χώρου
καὶ ἐλλείψει πόρων, τὰ παιδιὰ
κοιμοῦνται στό ἴδιο κρεβάτι, ἐνῶ
δυσκολεύονται να ἀνταποκριθοὺν
στούς
λογαριασμοὺς
(ρεῦμα,
νερό). Χρειάζονται τή στήριξη μας,
προκειμένου νά τελέσουν τὸν γάμο
τούς, νά βαφτίσουν τὰ παιδιὰ τους
καὶ νά ἀποκαταστήσει ἡ Π.Α. τὰ
δόντια της.
Περίπτωση 6η
Ἡ Ε.Κ. εἶναι νεαρὴ ἀποφυλακισμένη
καὶ μητέρα ἑνὸς ἀνήλικου κοριτσιοῦ.
Μετὰ τὴν ἀποφυλάκισή της,
κατέβαλε μεγάλο ψυχικὸ ἀγώνα
προκειμένου να ἀπεμπλακεῖ ἀπὸ τή
χρήση ναρκωτικῶν καὶ τὸ νοσηρὸ
περιβάλλον τῆς χρήσης. Σήμερα
ἀναζητᾶ ἐργασία, χρειάζεται νά
ἀποκατασταθοὺν οἱ φθορὲς στήν
ὀδοντοστοιχία της καὶ νά βρει
σταθερὴ στέγη προκειμένου νά
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διεκδικήσει ἐκ νέου τὴν ἐπιμέλεια
τῆς κόρης της.
Περίπτωση 7η
Ὁ Ε.Μ. καὶ ἡ Μ.Μ. εἶναι νεαρὸ
ζευγάρι
ἀποφυλακισμένων
μὲ
τέσσερα ἀνήλικα παιδιά. Εἶναι πολὺ
ἐργατικοί, πρόθυμοι καὶ δεμένοι
μεταξὺ τους. Ὀνειρεύονται νά βροῦν
σταθερὴ ἐργασία, νά τελέσουν
θρησκευτικὸ γάμο καὶ νά μπορέσουν
νά συνδέσουν ἐκ νέου τὸ ρεῦμα στό
σπίτι τους.
Περίπτωση 8η
Ὁ Ι.Μ. εἶναι νέος κρατούμενος,
πατέρας 3 ἀνηλίκων παιδιῶν. Ἡ
σύζυγός του κατόρθωσε μὲ πολὺ
κόπο νά συγκεντρώσει μέρος
τῆς ἀμοιβῆς τοῦ δικηγόρου καὶ
τῶν λοιπῶν δικαστικῶν ἐξόδων
(γραμμάτιο
γιά
παράσταση
δικηγόρου). Ὑπολείπονται 3000€.
Περίπτωση 9η
Ὁ
Ζ.Λ.
εἶναι
πρόσφατα
ἀποφυλακισμένος, κάτοικος Νομοῦ
Μεσσηνίας, ἐπαγγελματίας ὁδηγὸς
καὶ ἔχει μεγάλη ἀνάγκη γιά ἐργασία.
Μπορεῖ νά ἐργαστεῖ εἴτε ὡς ὁδηγός,
εἴτε σὲ ὅποιον ἄλλον τομέα, ἔτσι
ὥστε νά μπορέσει νά ἐπισκευάσει τὸ
σπίτι του για νά γίνει ξανὰ βιώσιμο
καὶ νά ἑξασφαλίζει τὰ πρὸς τὸ ζῆν.
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Περίπτωση 10η
Ὁ Κ.Π. εἶναι νέος ἀποφυλακισμένος,
κάτοικος Μεσσηνίας. Μετὰ τήν
ἀποφυλάκισή του, ἔχει καταβάλλει
μεγάλες προσπάθειες ἐπανένταξης.
Ξεκίνησε νά παρακολουθεῖ τὸ
σχολεῖο
δεύτερης
εὐκαιρίας
καὶ ἀναζητᾶ ἐργασία ὡς ὁδηγὸς
(δίπλωμα τρίτης κατηγορίας) ἢ σὲ
ὁποιονδήποτε ἄλλον τομέα. Δέν ἔχει
κανένα ὑποστηρικτικὸ περιβάλλον
ἐνῶ ἕνα δωμάτιο πού τοῦ ἔχει
παραχωρηθεῖ, ἔχει πολλὲς φθορές
πού χρήζουν ἀποκατάστασης.
Περίπτωση 11η
Ὁ Μ.Χ εἶναι πρόσφατα ἀποφυλακισμένος. Ἐκκρεμεῖ ἡ τέλεση
θρησκευτικοῦ γάμου του μέ τήν Ε.Χ
καί ἡ ἀναγνώριση καί βάπτιση τῶν
τριῶν ἀνήλικων παιδιῶν τους, πού
δέν ἒχουν γίνει ἀπό ἀμέλεια και
οἰκονομική δυσκολία.
Περίπτωση 12η
Ὁ Μ.Α εἶναι νέος κρατούμενος.
Χρειάζεται εγγύηση 700€ γιά νά
ἀποφυλακισθεῖ καί νά βρεθεῖ κοντά
στήν οἰκογένειά του καί τίς δύο
ἀνήλικες κόρες του.
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Η ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ
Σημάδι τῶν καιρῶν μας ἡ ἀπαισιοδοξία. Ἕνας φόβος ὅτι δεν ὑπάρχει
καλὴ προοπτικὴ γιά τὴν ζωὴ μας,
ὅτι δέν θὰ τὰ καταφέρουμε, μία
ἀπραξία διότι δέν μποροῦμε νά
πετύχουμε αὐτά πού θέλουμε καὶ
καλύτερα νά μὴν δοκιμάσουμε.
Αὐτὴ ἡ στάση ζωῆς χαρακτηρίζει πολλοὺς νέους. Κάποιοι πού
ἑτοιμάζονται γιά τὶς πανελλαδικὲς
ἐξετάσεις, ἔχουν προεξοφλήσει ἢ
τὴν ἀποτυχία τους ἢ τὴν δυσκολία
νά βροῦνε ἐργασία στό μέλλον,
ὅποια σχολὴ κι ἂν διαλέξουν,
μὲ ἀποτέλεσμα νά μὴν θέλουν
νά καταβάλουν τὸν ἀπαιτούμενο
κόπο. Ἄλλοι ἀφήνουν νά περάσει
χρόνος πολὺς στό Πανεπιστήμιο,
ὄχι ἀπαραίτητα γιατὶ θέλουν νά
ζήσουν φοιτητικά, ἀλλὰ γιατὶ δέν
εἶναι εὐχαριστημένοι ἀπὸ αὐτό
πού ἐπέλεξαν ἢ γιατὶ δέν βλέπουν
κάποιο νόημα στήν συνέχεια τῆς
ζωῆς τους. Ἄλλοι πάλι, ἐνῶ βρίσκουν ἐργασία, ἐντούτοις ἔχουν
μία ἀλλιώτικη ἰδέα γιά τὸν ἑαυτὸ
τους σὲ σχέση μ’ αὐτὴν καὶ γκρινιάζουν συνεχῶς. Ἄλλοι πάλι δέν
θέλουν νά κάνουν οἰκογένεια,
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παρότι βρίσκουν σχέσεις ὑποστηρικτικές. Τοὺς φοβίζει ἡ δέσμευση. Τὸ αἴσθημα ὅτι κάτι δέν θὰ
πάει καλὰ καὶ ὅτι θὰ πληγωθοῦν.
Προτιμοῦν λοιπὸν να μὴν προχωροῦν στόν γάμο, θεωρώντας
ὅτι εἶναι προτιμότερο να μένουν
στάσιμοι, ἀρκεῖ νά μὴν χρειαστεῖ
να σηκώσουν σταυρούς.
Λείπει τὸ θάρρος ἀπὸ τὴν ζωὴ
μας. Συχνὰ λείπει ἡ πίστη στόν
Θεό. Τὴν ἔχουμε μετατρέψει σὲ
μία διαδικασία παραδοσιακὴ
μόνο ἢ σὲ μία διαδικασία μαγικῆς ἐπίλυσης τῶν προβλημάτων μας. Δέν μᾶς ἀπασχολεῖ τὸ
νά ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία ὡς
κοινότητα. Δέν μᾶς ἀπασχολεῖ
νά ζοῦμε συνειδητὰ τὴν πνευματικὴ πορεία. Θέλουμε ὅμως ἀπὸ
τὸν Θεὸ νά μᾶς δίνει αὐτό πού
ἐπιθυμοῦμε. Τὸν ἔχουμε ὡς ἐφεδρεία στήν σκέψῃ μας, ἀλλὰ ὄχι
ὡς προτεραιότητα. Καὶ γι’ αὐτὸ ἡ
πίστη δέν εἶναι δυναμικὴ κατάσταση, δέν εἶναι ἄφημα τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ νοῦ στό θέλημά Του,
ἀλλὰ εὐκαιριακὴ προσέγγιση.
Τὴν ἴδια στιγμή, ἡ ὑπερβολὴ τῆς
ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

πληροφόρησης καὶ τῶν «μαύρων»
εἰδήσεων λειτουργεῖ ἀσυνείδητα ὡς προσθήκη ἀπαισιοδοξίας.
Ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ὑπάρχει
δυσκολία κριτικῆς προσέγγισης
τῆς ζωῆς. Γενικεύουμε τὸ συγκεκριμένο καὶ φοβόμαστε ὅτι θὰ τὸ
ζήσουμε κι ἐμεῖς. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ὅμως εἶναι διαφορετικός.
Καὶ γιά τὸν καθένα τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι τὸ ἴδιο ἀναφορικὰ μὲ τὰ μονοπάτια τὰ ὁποῖα
καλεῖται νά διέλθει, ἀλλὰ εἶναι τὸ
ἴδιο ὡς πρὸς τὸν τελικὸ σκοπό:
τὴν σωτηρία καὶ τὴν ἐπίγνωση
τῆς ἀληθείας. Ἑπομένως, ὅποιος
πιστεύει, ἀφοῦ φιλοσοφήσει τὴν
πορεία τῆς ζωῆς, καλεῖται νά κάνει τὸν ἀγώνα του, νά ἀναλάβει
τὴν εὐθύνη του, νά παλαίψει,
νά ρισκάρει, νά μὴν παραμείνει
στην στασιμότητα, ἀλλὰ νά ἐμπιστευθεῖ τὸν Θεὸ καὶ να μὴν νικηθεῖ ἀπὸ καμμία ἀπαισιοδοξία.
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Οἱ καιροὶ μας ἔχουν περίσσεια
γνώσης καὶ ἔλλειμμα ἀποφασιστικότητας. «Ἔγειραι ὁ καθεύδων
καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ
ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστὸς» (Ἐφεσ.
5,14), μᾶς λέει ὁ δρόμος τῆς πίστης. Σήκω ἐσύ πού κοιμᾶσαι,
ἀναστήσου ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς
πού νεκρώνει τὴν ἐλπίδα σου καὶ
σένα, καὶ θὰ σοῦ δώσει τὸ φῶς ὁ
Χριστός! Νά ποιά εἶναι ἡ ἀπάντηση στήν ἀπαισιοδοξία! Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν ζωὴ μας καὶ
ἡ ἀπόφαση νά μὴν παραμείνουμε
στάσιμοι! Τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀναφορὰ μας σ’ Αὐτὸν, ὁ
δρόμος τοῦ Εὐαγγελίου, μᾶς ὁδηγοὺν στήν ἔξοδο ἀπὸ τοὺς φόβους πού νεκρώνουν. Αὐτὸν τὸν
ἀληθινὰ νεανικὸ καὶ ἐλπιδοφόρο
δρόμο ἂς τὸν ζήσουμε καὶ ἂς τὸν
δείξουμε!
π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανὸς
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ΜΙΑ….ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
Ὑπάρχουν παρὰ πολλὲς ἱστορίες
ἀποφυλακισμένων καὶ σὲ καθημερινὴ μάλιστα βάσῃ. Ὑπάρχει
ὅμως μία πού τὴν ἔχουμε κρατήσει ὅλοι στό μυαλὸ καὶ στήν
καρδιά. Εἶναι αὐτό που λέμε ἡ
«ἑξαίρεση» καὶ γι’ αὐτὸ ἔχει ἀποτυπωθεῖ τόσο ἔντονα μέσα μας.
Ἀφορᾷ ἕνα ἄτομο πού ἐρχόταν
πολλὰ χρόνια σὲ ἐμᾶς, σήμερα
εἶναι 40 ἐτῶν. Ὁ συγκεκριμένος
ἄνθρωπος ἤταν πολλὰ χρόνια
στα ναρκωτικά. Μία πολὺ δυσκολη περίπτωση. Εἶχε περάσει
πολλὰ καὶ ἐρχόταν στον Ὀνήσιμο πολλὲς φορὲς καὶ σὲ ἄθλια
σωματικὴ καὶ ψυχικὴ κατάσταση.
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Ἐπίμονο αἴτημά του ἤταν νά βγάλει ταυτότητα. Ἕνα αἴτημα πολὺ
συχνό πού ὑλοποιείται μάλιστα
πολὺ εὔκολα ἀπὸ ἐμᾶς. Στή δικὴ
του περίπτωση ὅμως συναντήσαμε παρὰ πολλὲς δυσκολίες καὶ
λόγῳ τοῦ ὅτι ἤταν ἀπὸ τὴν ἐπαρχία, συναντούσαμε καὶ περισσότερες δυσκολίες. Ἀναγκαστήκαμε
μάλιστα νά βάλουμε δικηγόρο
νά δεῖ τὸ θέμα καὶ προέκυψε ὅτι
αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος δέν ὑπήρχε
πουθενά… Σὰν νά μὴν ἤταν πολίτης, σὰν νά μὴ ζοῦσε σὲ αὐτὴν
τήν χώρα, πουθενὰ δέν ἤταν
γραμμένο τὸ ὄνομά του. Ἀνακαλύψαμε τελικὰ ὅτι τή περίοδο πού
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εἶχε κληθεῖ για να ὑπηρετήσει τήν
στρατιωτική του θητεία, ἀκριβῶς
ἐπειδὴ βρισκόταν στή φυλακὴ
καὶ δέν τὸν βρίσκανε πουθενά,
διεγράφη ἀπὸ τὸ μητρῶο. Ακολούθησε ὁλόκληρη διαδικασία
γιά νά γίνει ἐπανεγγραφὴ καὶ
νά μπορεῖ νά βγάλει ταυτότητα.
Το ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ
διαδικασία λειτούργησε συμβολικὰ σὲ αὐτὸν τὸν ἀνθρωπο. Γιατί ἒνιωσε σὰν νά τοῦ δίνεται μία
δεύτερη εὐκαιρία να ἀρχίσει ἀπὸ
τὸ μηδὲν τή ζωή του μὲ νέα «ταυτότητα». Ἒνιωσε ὅτι θὰ μπορέσει
νά «ἐπανεγγραφεῖ» στήν ἴδια τήν
ζωή καὶ τήν κοινωνία. Ἐνιωσε ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημά πού δεν ὑπήρχε πουθενὰ
τὸ ὄνομά του, δεν ὑπήρχε οὔτε
ἐκεῖνος καὶ ὅτι τώρα ἐπανέρχεται
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019

ὡς ἄλλος ἄνθρωπος. Καὶ πρέπει
νά ἐπαναφέρει ὄχι μόνο τὸ ὄνομά
του στην κοινωνία, ἀλλὰ ὁλοκλήρη τή ζωή του. Ἀπό τότε ἄλλαξε
τελείως. Καὶ συμπεριφορὰ, ἀλλὰ
ἀκόμα καὶ μορφή. Ἄλλαξε καὶ ἡ
ἐξωτερικὴ του εἰκόνα. Σήμερα
μαθαίνουμε ὅτι ζεῖ πολὺ καλὰ καὶ
ὅτι ἔχει προχωρήσει πολὺ ὄμορφα τή ζωή του, μακριὰ ἀπὸ τὶς
οὐσίες καὶ τοὺς κύκλους τῆς παρανομίας. Μάλιστα, κάποτε ἦρθε
καὶ μᾶς ἔφερε λουλούδια καὶ γλυκά. Ἦταν σὰν νά βλέπαμε ἄλλον
ἂνθρωπο.
Ἀπὸ τὴν συνεντεύξη τῆς ψυχολόγου τοῦ
Συλλόγου
Χαρὰς Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου στο
postmodern.gr
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ANAΓKEΣ, EΛΛEIΨEIΣ KAI EKKΛHΣH TOY «ΟΝΗΣΙΜΟΥ»
Ἡ στήριξη τοῦ Συλλόγου μας παρέχεται ἀπό τήν ἀγάπη σας, τήν ὁποία
καί ἐπικαλεῖται!
Οἱ προσφορές ἔχουν μειωθεῖ αἰσθητά, ἐνῶ τά αἰτήματα γιά
βοήθεια πολλαπλασιάζονται διαρκῶς.
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.
3. Τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας (καί κονσέρβες ἰδίως γιά ἀστέγους), εἴδη καθαριότητος, πρώτων βοηθειῶν.
4. 
Γραμματόσημα, τηλεκάρτες, προπληρωμένους φακέλους
ΕΛΤΑ, βιβλία λογοτεχνικά καί χριστιανικά.
5. Κ
 λινοσκεπάσματα, ρουχισμό (καθαρό), εσώρουχα και κάλτσες
(καινούρια), ὑποδήματα, ἀθλητικά εἴδη.
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