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Δέ θά µᾶς σώσουνε τά ὅπλα

Ἡ

βία, βία φέρνει. Χρόνια
τώρα. Φαῦλος κύκλος.
Καί εἶναι πιά καί τέτοιοι οἱ καιροί, πού δέν ξέρεις
ξεκάθαρα ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός.
Δέ θά µᾶς σώσουν οἱ ἰδέες.
Ἀπέτυχαν. Φιλόσοφοι, ἰδεολόγοι
ἄνθρωποι φωτισµένοι. Παρῆλθαν ὅλοι. Σάν σκιά. Καί αὐτοί καί
οἱ ἰδέες τους.
Δέ θά µᾶς σώσουν οἱ ἐπαναστάσεις. «Φωνή λαοῦ, ὀργή
Θεοῦ λένε». Διαφωνῶ. Ὁ Θεός,
εἶναι αὔρα λεπτή. Δέν ἔχει Ἅγιο
Πνεύµα ἡ ταραγµένη ἡ ψυχή.
Δέ θά µᾶς σώσει ὁ ἀνθρωπισµός, ἡ καλοσύνη ἤ µία ἀπροσδιόριστη ἀγάπη. Ὄχι. Δέν ἀρκοῦνε. Δέ φτάνουνε αὐτά, ὅταν
τό µαχαίρι µπαίνει στό κόκαλο
βαθιά. Ὅταν τά πράγµατα σοβαρεύουν.
Δέ θά µᾶς σώσει οὔτε καν ἡ
ἴδια ἡ ἐπιστήµη. Καλή. Δέ λέω.
Καί ἀξίζει κανείς νά τήν ὑπηρετεῖ. Δέν φτάνει καί αὐτή ὄµως
ἀπό µόνη της. Δέν φτάνει.
Δέ θά µᾶς σώσει τίποτα ἀπό
ὅλα αὐτά…
Εἶναι σκοτεινές οἱ ἐποχές.
Ἴσως, –δέν ξέρω– λέω, ἴσως, οἱ
σκοτεινότερες ἀπό καταβολῆς
τοῦ κόσµου.

Ἡ Ἁγιότητα.
Μόνο αὐτή θά µᾶς σώσει
σήµερα. Ἡ Ἁγιότητα.
Νά δώσει ὁ Θεός, νά βγοῦνε
ἄνθρωποι Ἅγιοι. Παντοῦ. Σέ κάθε
κοινότητα. Σέ κάθε κοινωνία. Ἄνθρωποι ζωντανά Εὐαγγέλια. Ἄνθρωποι πού θά µποροῦν νά ἀναχαιτίσουν τό κακό. Ἄνθρωποι πού
θά µποροῦν ξανά νά ἐµπνεύσουν.
Ἡ Ἁγιότητα. Μόνο αὐτή.
Καλόν ἀγώνα ἀδελφοί µου.
Ἐλευθεριάδης Γ. Ἐλευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.

Ὁ ΟΝΉΣΙΜΟΣ 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 «Ο ΟΝΉΣΙΜΟΣ»:
 Προσφέρει οἰκονοµική στήριξη σέ
κρατούµενους, ἀποφυλακισµένους καί
στίς οἰκογένειές τους συµβάλλοντας σέ
τρέχοντα ἔξοδα ὅπως:
• πληρωµή ἐνοικίου,
• λογαριασµούς ρεύµατος καί νεροῦ,
• εἰσιτήρια μετάβασης στόν τόπο καταγωγῆς µετά τήν ἀποφυλάκιση,
ἀλλά καί κατά τίς ἄδειες φυλακισµένων,
• εἰσιτήρια μετάβασης στόν τόπο δικαστηρίου,
• βοήθηµα σέ ἀµοιβή δικηγόρου ἐκπροσώπου,
• δίδακτρα γιά φοίτηση κρατουµένων στό Ἑλληνικό Ἀνοιχτό Πανεπιστήµιο καί σέ πανεπιστηµιακά φροντιστήρια,
• παράβολα γιά ἔκδοση ἀστυνοµικής ταυτότητας καί φωτογραφιῶν Α.Τ.,
• παράβολα γιά ἀνανέωση ἐπαγγελµατικῶν ἀδειῶν ὁδήγησης,
• παράβολα καί δίδακτρα γιά σχολές ὁδηγῶν µέ σκοπό τή διευκόλυνση
στήν εὕρεση ἐργασίας,
• φοροτεχνικές ἐργασίες (ὑποβολή φορολογικῆς δήλωσης, αἴτηση γιά
ἐπιδοµα ἀλληλεγγύης καί ἄλλες ἐνέργειες),
• ἀγορά φαρµάκων,
• ἀγορά γυαλιῶν ὁράσεως,
• ὀδοντικές ἐργασίες, ἐπισκευή καί τοποθέτηση ὀδοντοστοιχιῶν,
• συµβολαιογραφικές πράξεις ἀναγνώρισης τέκνου, ἡ ὁποία εἶναι
ἀπαραίτητη γιά ὁποιοδήποτε παιδί ὥστε νά ἐγγραφεῖ στό σχολεῖο,
νά ἔχει ἰατροφαρµακευτική περίθαλψη κ.ο.κ.
Πάντοτε σύµφωνα µέ τίς ἀτοµικές ἀνάγκες πού παρουσιάζονται στήν
κάθε οἰκογένεια κρατουµένου καί σέ διηνεκῆ συνεργασία µέ τήν Κοινωνική Ὑπηρεσία τῆς κάθε φυλακῆς.
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Kαί ἄν παραδῶ τό σῶμα μου
ἴνα καυθήσῃ, ἀγάπην δέ μή ἔχω,
οὐδέν ὠφελοῦμαι.
(Α΄ Κορ. ιγ΄ 3)

 Ἐνισχύει οἰκονοµικά τά φιλόπτωχα ταµεία τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν 34 Καταστηµάτων Κράτησης τῆς χώρας, ὥστε νά εἶναι
σέ θέση νά καλύψουν µέρος τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀπόρων κρατουµένων σε:
• ἀποφυλακίσεις,
• ἀτοµικά εἴδη ὑγιεινῆς (σαµπουάν, χαρτί ὑγείας, σαπούνια, ὀδοντόβουρτσες, ὀδοντοκρεµες, ξυραφάκια, ἀφροί ξυρίσµατος), τηλεκάρτες,
τσιγάρα,
• ὀδοντοτεχνικές ἐργασίες γιά νά διευκολύνεται ἡ µάσηση καί ἡ
κατάποση,
• ἀγορά εἰδῶν χειροτεχνίας γιά κατασκευή χειροποίητων ἀντικειµένων
στίς δωροεκθέσεις τῶν φυλακῶν,
• ἀγορά ἰατρικοῦ ὑλικοῦ, τεχνικοῦ ἐξοπλισµοῦ καί γραφικῆς ὕλης.
 Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους πραγµατοποιεῖ ἐπισκεπτήρια σέ φυλακισµένους πού δέν ἔχουν κανένα ἐπισκεπτήριο ἀπό κανέναν
καθ’ ὑπόδειξιν τῆς κοινωνικῆς ὑπηρεσίας, προσφέροντάς τους δέµατα
µέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης καί ἀτοµικῆς ὑγιεινῆς (καινούρια ἐσώρουχα, καινούργιες κάλτσες, παπούτσια, σαγιονάρες, ρουχισµό καθαρό
καί σιδερωµένο, στιγµιαῖο καφέ, σκόνη πλυσίµατος ρούχων κ.ἄ.).
 Παράλληλα, παρέχεται συµµετοχή στήν πληρωµή δικαστικῶν ἐξόδων σέ
ὅλη τήν ἐπικράτεια, σέ ἄπορους φυλακισµένους καί ἀποφυλακισµένους.
 Παρέχεται φιλοξενία γιά ὁρισµένο χρονικό διάστηµα µετά τήν ἀποφυλάκιση σέ ξενοδοχεῖα στήν Ἀθήνα, ὅσων ἀποφυλακισµένων ἔχουν
προβληµα στέγης, καθώς προσφέρονται καί τά ἔξοδα, ὥστε ὁ ἀποφυλακισµένος νά κάνει τίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες, γιά νά φιλοξενηθεῖ
σέ ξενώνα.
 Ὁ Σύλλογος ἐµπλουτίζει τίς βιβλιοθῆκες τῶν φυλακῶν µέ καλό λογοτεχνικό καί χριστιανικό βιβλίο, ἀλλά καί ξενόγλωσσα λεξικά.
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Ἀπό τίς δραστηριότητές μας

Τ

ό 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 «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζε- • Ὁ Σύλλογος ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπό
ται μέ 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 Ἐπιστημόνων», μέ τήν ὁποία ὁ
«ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται
καί χρηματοδοτεῖ κοινές δράσεις, ὀργανώνει κάθε ἑβδομάδα ἐπίσκεψη στό Κατάστημα
Κράτησης Νέων Αὐλῶνα.

τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης,
καί εἶναι φορέας ὅπου μπορεῖ
νά ἐκτίσει κάποιος ἐναλλακτικά τήν ποινή του, προσφέροντας κοινωφελή ἐργασία.
• Δυστυχῶς ὑπάρχουν παιδιά
κρατουμένων ἀλλά καί ἀποφυλακισμένων πού παραμένουν ἀβάπτιστα, ἀπό ἀμέλεια
τῶν γονέων καί ἀπό οἰκονομική δυσκολία. Ὅποιος φίλος
τοῦ Συλλόγου ἐπιθυμεῖ νά γίνει ἀνάδοχος, ἄς μᾶς τό γνωστοποιήσει.

Κάθ᾿ ὅλη τήν διάρκεια τῆς δοκιμασίας ἀπό τόν κορωνοιό,
ὁ Σύλλογος προσέφερε καί προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του
στούς ἔχοντας ἀνάγκη ἀδελφούς μας, ἐφαρμόζοντας
βέβαια ὅλα τα μέτρα ἀσφαλείας. Ἄς προσευχηθοῦμε
νά τελειώσει γρήγορα καί ἀναίμακτα ἡ θλίψις αὐτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
Ἔτος
Ἀριθμός βοηθουμένων
Διανομή τροφίμων (kg)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

670

687

672

727

742

692

11.387 14.672 16.374 18.219 20.583 19.300

Δέματα ἰµατισµού & εἰδῶν
ἀτοµικῆς καθαριότητας
στίς φυλακές

547

483

466

443

578

969

Διεκπεραιωµένες
δικαστικές ὑποθέσεις

28

21

25

33

26

28

Διανυκτερεύσεις
ἀποφυλακισµένων
(σέ ξενοδοχεῖο)

108

174

156

165

227

447

Ε

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ὐχαριστοῦμε πολύ ὅλους τούς δωρητές καί τίς ἑταιρεῖες γιά τίς
χορηγίες τους, σέ αὐτή τήν δύσκολη συγκυρία. Εὐχαριστοῦμε
ἐπίσης ὅσους πρότειναν καί ἐπέλεξαν στήν ἐξόδιο ἀκολουθία
τῶν προσφιλῶν τους προσώπων, ἀντί στεφάνου, οἱ φίλοι καί οἱ
συγγενεῖς νά κάνουν μιά δωρεά στόν «Ὀνήσιμο» εἰς μνήμην τοῦ
θανόντος. Ἐμεῖς ἔχουμε δώσει ὅλα τά ὀνόματα πρός μνημόνευση
(ὑπέρ ἀναπαύσεως, ἀλλά καί ὑπέρ ὑγείας συγγενῶν) καί εὐχόμαστε ὅπως ὁ Κύριος ἀναπαύει τίς ψυχές τους στήν ἀγκαλιά Του.
 Τόν ραδιοφωνικό σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καί
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά τή διάδοση τοῦ ἔργου.
 Τό « Ὅλοι μαζί μποροῦμε» γιά τήν συνεχῆ προσφορά τροφίμων.
 Τήν ἑταιρεία «Πλαίσιο» γιά τήν προσφορά 110 σχολικῶν
τσαντῶν καί γραφικῆς ὕλης.
 Τήν ἐταιρία Evochem γιά τήν ἀμέριστη συμπαράσταση στό
ἔργο.
 Τήν ἐφημερίδα «Δημοκρατία» γιά τήν δωρεάν προβολή τοῦ
ἔργου.
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Πῶς μπορῶ νά βοηθήσω;

Μ

έ 20 € μᾶς βοηθᾶτε νά
πληρώσουμε τό παράβολο
ἔκδοσης ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τίς φωτογραφίες ἑνός
ἀνθρώπου πού ἀποφυλακίζεται καί
δέν μπορεῖ νά προβεῖ σέ καμία ἐνέργεια «ἐπανασύνδεσης» στήν κοινωνία
χωρίς νά ἔχει στήν κατοχή τοῦ Α.Τ.
Μέ 30 € γεμίζετε μιά τσάντα μέ τά
ἀπαραίτητα τρόφιμα γιά μιά οἰκογένεια τῆς ὁποίας κρατεῖται στή φυλακή
ὁ πατέρας ἤ ἡ μητέρα. (γάλα, λάδι, ζυμαρικά, ὄσπρια, ζάχαρη, ἀλεύρι, καφέ,
τοματοχυμό, δημητριακά).
Μέ 30 € γεμίζετε μιά τσάντα
μέ τά ἀπαραίτητα εἴδη γιά ἕναν
κρατούμενο τά ὁποῖα τοῦ τήν προσφέρουμε ὅταν τόν ἐπισκεπτόμαστε (1 ζευγάρι κάλτσες καινούργιες,
ἐσώρουχα καί φανέλες καινούργια,
1 τηλεκάρτα, 1 πακέτο τσιγάρα, 1
στιγμιαῖο καφέ, 1 ὀδοντόβουρτσα, 1
ὀδοντόκρεμα, 1 σαμπουάν, κάποιο
γλύκισμα συσκευασμένο –γκοφρέτα
ἤ μπισκότα).
Μέ 40 € ἀγοράζετε ἕνα ζευγάρι γυαλιά ὁράσεως σέ ἕναν ἄπορο
κρατούμενο.
Μέ 45 € τόν μήνα συμμετέχετε στό πρόγραμμα «Υἱοθέτησε ἕναν

ἄστεγο» πληρώνοντας μόλις μέ 1,5
€/μέρα τά κουπόνια γιά σάντουιτς
καί καφέ σέ ἕναν ἄστεγο ἀποφυλακισμένο σέ κυλικεῖο στό κέντρο τῆς
Ἀθήνας γιά ἕναν μήνα.

Ἄλλες ἀνάγκες-ἐλλείψεις
Ἐθελοντική διανομή τοῦ περιοδικοῦ «Φίλοι Φυλακισμένων» γιά τήν
προώθηση τοῦ ἔργου τοῦ Συλλόγου.
Τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας:
κονσέρβες, γάλα, ζυμαρικά, λάδι,
χυμό ντομάτας.
Κρέας γιά τίς οἰκογένειες τῶν
κρατουμένων, τό ὁποῖο τούς τό προσφέρουμε μαζί μέ τά τρόφιμα
Ἀτομικά εἴδη ὑγιεινῆς: σαπούνια, σαμπουάν, ξυριστικές μηχανές,
ὀδοντόβουρτσες, ὀδοντόκρεμες,
ἀφρούς ξυρίσματος, μπατονέτες,
βρεφικές πάνες.
Γραμματόσημα, τηλεκάρτες, τσιγάρα, προπληρωμένους φακέλους
ἀλληλογραφίας prepaid ἀπαραίτητα
γιά τούς ἄπορους φυλακισμένους.
Σεντόνια, κουβέρτες, μαξιλάρια,
καινούργια ἐσώρουχα, καινούργιες
κάλτσες, ἀθλητικά παπούτσια, ἀνδρικές φόρμες καί τζίν καθαρά καί
σιδερωμένα.

Ἔκκληση γιά παροχή ἠλεκτρικῶν συσκευῶν πρός τίς ἑταιρεῖες
πού ἐπιθυμοῦν νά συνεισφέρουν: ἠλεκτρικές κουζίνες, φούρνους, ψυγεῖα,
πλυντήρια εἶναι ἡ συνήθης οἰκοσκευή πού μᾶς ζητοῦν ὅταν ἀποφυλακίζονται
γιά νά μπορέσουν νά μποῦν σ’ ἕνα σπίτι νά ζήσουν μέ τήν οἰκογένειά τους.
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Ἐμπειρία ἑνός ἐθελοντή...

Ὀ

νομάζομαι Ἰωάννης Δεμάγκος
καί εἶμαι 27 ἐτῶν. Εἶμαι ἀπόφοιτος Λογοθεραπείας καί φοιτητής Θεολογίας ΕΚΠΑ. Ἀπό τά 22 μου
ἔτη πού ἐπέστρεψα στό Θεό μέσω τῆς
βοήθειας τοῦ πνευματικοῦ μου π. Ε.
Μ., ἔψαχνα διακαῶς τρόπους νά κάνω
πράξη τήν πίστη μου στόν Κύριο. Ἕνα
σωματεῖο στελεχῶν ποιότητος, ὅπως
«ὁ Ὀνήσιμος» μοῦ ἔδωσε τήν εὐκαιρία
πού ζητοῦσα. Εἶδα ἕνα διαφημιστικό
σπότ στήν τηλεόραση πού ἀφoροῦσε τή
δουλειά τοῦ συλλόγου καί μοῦ κίνησε
κι ἄλλο τό ἐνδιαφέρον.
Τώρα, πλέον, συμπληρώνω δύο ἔτη
ἐργαζόμενος ὡς ἐθελοντής, σέ ὅποιο
πόστο μοῦ ἀνατεθεῖ, κάτι πού μοῦ δίνει
ἰδιαίτερη χαρά. Τό κομμάτι πού μέ ἐκφράζει περισσότερο εἶναι οἱ ἐπισκέψεις
στίς φυλακές τῆς χώρας. Προσωπικά,
δέ θά ξεχάσω ποτέ τήν πρώτη μου
ἐπίσκεψη στό κατάστημα κράτησης
Κορυδαλλοῦ ἀνδρῶν. Θυμᾶμαι νά προσεύχομαι στό παρεκκλήσι τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερώτριας. Μπαίνοντας
μαζί μέ μέλη τοῦ Συλλόγου καί ἄλλους
ἐθελοντές, αἰσθανόμουν λίγο ἀγχωμένος. Μιλώντας λίγο μέ τήν κοινωνική
λειτουργό τῶν φυλακῶν, ὁμολογῶ ὅτι
χαλάρωσα ἀρκετά. Συναντώντας τόν Γ.
τό ἄγχος μου ἔφυγε τελείως. Ἐκεῖ, ἀνέσυρα στήν μνήμη μου κάτι πού μάθαμε
μέσω τοῦ μαθήματος «Ἐξελικτική Ψυχολογία» στήν Σχολή εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι οἱ ἐμπειρίες του καί ὅτι κα-

6

νένας ἄνθρωπος δέ γεννήθηκε κακός.
Μιλώντας μέ τόν Γ. συνειδητοποίησα
ὅτι εἶχα νά κάνω μέ ἕναν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος νοιαζόταν γιά
τήν οἰκογένειά του. Μέ πολύ δύσκολα
παιδικά χρόνια, ἔμπλεξε πρίν καλάκαλά τό καταλάβει καί ὁ ἴδιος, μέσα στή
λαίλαπα τῶν ναρκωτικῶν, κάτι τό ὁποῖο
τόν ὁδήγησε σέ ἀποκλίνουσα συμπεριφορά, ὅπως τό νά διαπράξει κλοπές.
Μιλήσαμε ἀρκετή ὥρα. Συνάντησα ἕνα
εὐαίσθητο ἄτομο, πού ἀκόμη καί μέσα
στήν «κόλαση» τῆς φυλακῆς εἶχε ἀνθίσει μέσα του τό «λουλούδι» τῆς ἀγάπης,
ἰδίως γιά τήν γυναίκα του, τά παιδιά
του, τήν μητέρα του… Τόν εἶδα ἕτοιμο
νά θέλει νά κάνει στροφή 180ο μοιρῶν
στή ζωή του. Ὅταν ὑπῆρξε ἡ εὐκαιρία
γιά δεύτερη συνάντηση μαζί του, μοῦ
ἀνοίχτηκε περισσότερο. Μοῦ ἀνέφερε
τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει στήν
καθημερινότητά του μέσα στή φυλακή.
Εὔχομαι ὁ Θεός νά τόν προστατεύει
καί νά τοῦ δίνει δύναμη. Ἄς μήν ξεχνᾶμε
τά λόγια τοῦ κεκοιμημένου π. Γερβασίου, τόν δικαιολογημένα ἀποκαλούμενο
«Ἅγιο τῶν φυλακισμένων»: «Ὁ ληστής
ἐπάνω στόν σταυρό ἄνοιξε τήν πόρτα
τοῦ Παραδείσου»! Καί μάλιστα ἁγιοποιήθηκε, ἑορτάζει 12 Ὀκτωβρίου ἑκάστου
ἔτους καί ἔχει κάνει καί θαύματα!
Ἰωάννης Δεμάγκος
Ἐθελοντής
Φοιτητής Θεολογίας

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Εὐχαριστήρια Ἐπιστολή

Ἡ

Κοινωνική Ὑπηρεσία τοῦ
Καταστήματος Κράτησης
Γυναικών Ἐλεώνα Θήβας
παρέλαβε στίς 7 Ὀκτωβρίου 2020
17 κιβώτια μέ εἴδη ἀτομικῆς ὑγιεινῆς, βρεφικές πάνες, τηλεκάρτες,
συσκευασμένα γλυκίσματα, ἐσώρουχα καί πολλά ἄλλα. Σᾶς ἀφήνουμε ἕνα ἀπόσπασμα τῆς συγκινητικῆς εὐχαριστήριας ἐπιστολῆς τους:
(…) «Μᾶς τιμᾶ ἰδιαίτερα καί μᾶς συγκινεῖ τό γεγονός τῆς ἐπανειλημμένης
προσφορᾶς σας καί ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς
εὐχαριστήσουμε θερμοτατα γιά μιά ἀκόμη μιά φορά γιά τήν πρωτοβουλία καί
τίς ἐνέργειές σας. Ἐκτός ἀπό τήν ὑλική
βοήθεια, ἡ ὁποία εἶναι πολύ σημαντική,
καθώς καλύπτει οὐσιαστικές ἀνάγκες,
λαμβάνουμε τό μήνυμα ὅτι ὑπάρχουν
στούς οἰκονομικά δύσκολους καιρούς
πού διανύουμε, ἄνθρωποι μέ πλοῦτο
συναισθημάτων, κοινωνική εὐαισθησία
καί πραγματικό ἐνδιαφέρον πού προ-

σφέρουν πολυεπίπεδα σέ συνανθρώπους πού ἡ ζωή τους δέν ἦταν εὔκολη.
Ἡ εὐγενική προσφορά σᾶς συμβάλλει
ὄχι μόνο στήν ἀξιοπρεπῆ διαβίωση,
ἀλλά καί στό γεγονός ὅτι ἐνδυναμώνονται ψυχολογικά γιατί συνειδητοποιοῦν
ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού διαθέτουν
ἀνιδιοτελῆ αἰσθήματα καί δραστηριοποιοῦνται ἔμπρακτα γιά συνανθρώπους πού βρίσκονται στό κοινωνικό
περιθώριο. Ἡ εὐγενική σας κίνηση
εἶναι ἔμπρακτη ἀπόδειξη ἀλληλεγγύης
καί ἀποκτᾶ προστιθέμενη ἀξία στούς
ὄχι ἰδιαίτερα εὐνοϊκούς καιρούς πού
διανύουμε. Ἐπιθυμοῦμε τέλος, νά σᾶς
μεταφέρουμε τά συναισθήματα εὐγνωμοσύνης, χαρᾶς, ἀλλά καί ἱκανοποίησης
πού νιώθουν οἱ ἔγκλειστες γυναῖκες,
ἀλλά καί τά φιλοξενούμενα παιδιά ἀπό
τή συλλογική σας δράση». (…)
Ἡ κοινωνική λειτουργός
Μ. Λέντα

4ήµερος ἐκδροµή στήν Κέρκυρα
8–11 Μαΐου 2021
(Θεοῦ θέλοντος)

Δηλώσεις συµµετοχής — πληροφορίες
στό τηλ. τοῦ συλλόγου 2103622017.
Γιά µελλοντικές δραστηριότητες µπορεῖτε νά ἐνηµερώνεστε ἀπό
τήν ἰστοσελίδα µας www.onisimos.gr & τή σελίδα µας στό Facebook
@Σύλλογος Συµπαραστάσεως Κρατουµένων «Ὁ Ὀνήσιµος».
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020
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Ἡ μετάνοια πρέπει νά καλλιεργεῖται

Ὁ

ἄσωτος γιός τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς ζητάει ἀπό
τόν πατέρα τοῦ τό μερίδιο
τῆς περιουσίας πού τοῦ ἀντιστοιχεῖ, μέ σκοπό νά φύγει. νά φύγει
μακριά ἀπό τό πατρικό σπίτι.
Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος, ὁ προστάτης τοῦ Συλλόγου μας, κι αὐτός
ἔφυγε. Δέν ἐζήτησε τό μερίδιό του,
ἐπειδή ὡς δοῦλος δέν πίστευε ὅτι
τοῦ ἀνήκει μερίδιο, ἀλλά ἔκλεψε
ἕνα ποσό καί δραπέτευσε, ἔφυγε
ἀπό τόν κύριό του, τόν Φιλήμονα.
Ὁ ἄσωτος γιός εἶδε ἐκεῖ στήν
ξενιτειά, τί θά πεῖ νά ζεῖς μακριά
ἀπό τόν πατρικό οἶκο, ἀπό τόν
οἶκο τοῦ Θεοῦ, καί τότε ἀποφάσισε νά ἐπιστρέψει καί νά πέσει στά
πόδια τοῦ Πατρός, νά τοῦ πεῖ πώς
δέν εἶναι πλέον ἄξιος νά κληθεῖ
γιός, καί νά τόν παρακαλέσει νά
τόν κάνει ἕνα ἐκ τῶν μισθίων του.
Ὁ Ὀνήσιμος, ὁ ὁποῖος γνώρισε
τόν Ἄγ.Ἀπόστολο Παῦλο στίς φυλακές τῆς Ρώμης, ὑπήκουσε στίς
συμβουλές τοῦ Ἀποστόλου, καί μέ
τίς προτροπές τοῦ ἐπιστρέφει καί
αὐτός στόν κύριό του, στόν Φιλήμονα. Ὁ Φιλήμων ἀμέσως μιμεῖται
τόν πατέρα τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς χαρίζοντας στόν Ὀνήσιμο
τήν ἐλευθερία.
Ὁ Πατέρας ὄχι μόνο δέχεται
τόν γιό, ἀλλά τοῦ ἀπονέμει βασιλι-
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κές τιμές, τοῦ χαρίζει τό δαχτυλίδι
ὡς σύμβολο ἐξουσίας, τόν ἐνδύει
μέ τήν καλύτερη στολή καί δίνει
ἐντολή νά σφαχθῆ ὁ μόσχος ὁ σιτευτός, γιά νά ἑορτασθεῖ πρεπόντως τό γεγονός τῆς ἐπιστροφῆς.
Ἀκριβῶς αὐτόν τόν πατέρα μιμεῖται ὁ Φιλήμων μέ τή συμπεριφορά του. Ἴσως μᾶς φαίνεται ἁπλό
νά ἀκοῦμε πώς ἕνας δραπέτης
ἐπέστρεψε μετανοώντας στόν κύριό του καί τοῦ ζήτησε συγνώμη.
Ἀλλά, δέν εἶναι καθόλου ἁπλό, διότι ἄν ἦταν κάτι ἁπλό καί συνηθισμένο, θά ἔπρεπε νά ἀντικρίζουμε
τήν πλειονότητα τῶν ἀποφυλακισθέντων πού βοηθήθηκαν ἀπό
τόν Σύλλογο μετανοημένους καί
εὐγνώμονες. Γιατί ὅμως αὐτό δέ
συμβαίνει;
Γιά τά τεκταινόμενα δέν
πταίουν μόνον ἐκεῖνοι, πταῖμε
ὅλοι μας. Στήν περίπτωση τοῦ
Ὀνησίμου βρέθηκε ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, ὁ ὁποῖος διέγνωσε ὅτι
στή ψυχή τοῦ Ὀνησίμου ὑπῆρχε
εὔφορο καί καλλιεργήσιμο ἔδαφος. Μετανοημένον τόν ἔστειλε
πίσω στόν Φιλήμονα, ὁ ὁποῖος
μέ τή σειρά του δέν μιμήθηκε τή
συμπεριφορά τοῦ μεγαλυτέρου
γιοῦ, παρότι εἶχε κάθε δικαίωμα
νά τό πράττει, -ἅς μή ξεχνᾶμε ὅτι
τόν εἶχε δοῦλον- ἀλλά μιμήθηκε

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

τή συμπεριφορά τοῦ Πατέρα. Καί
ὁ Ὀνήσιμος ἄξιζε αὐτή τή συμπεριφορά, ἀκριβῶς ἐπειδή δέν τήν
περίμενε καί πολύ περισσότερο
δέν τήν ἐζήτησε. Στά κεκραγάρια
τοῦ Ἑσπερινοῦ ψάλλουμε «Ἄπιστον
καί ἄχρηστον δοῦλον ποτέ τῷ Φιλήμονι μετεποίησεν εὔχρηστον αὐτῶ
καί τοῖς πέρασιν κτίσεώς σε Παῦλος
ὁ οὐρανοβάμων»… Ἐδῶ συντρέχουν

σότερο δέν εἴμαστε ὁ Πατέρας τῆς
Εὐαγγελικῆς περικοπῆς.
Παρά ταῦτα δέν ἐπιτρέπεται
νά καθόμαστε μέ σταυρωμένα τά
χέρια καί νά καμαρώνουμε αὐτά
τα (μή) ἀποτελέσματα, τά ὁποῖα
ἔχουμε μέχρι τώρα. Κάτι πρέπει
νά γίνει! Κάτι πρέπει νά ἀλλάξει.
Κάποιος ἀνώτερος εἰσαγγελέας
στά δικαστήρια τῆς Φρανκφούρ-

ὅλοι οἱ παράγοντες: ὁ ἐπιστρέφων,
ὁ Ὀνήσιμος, ὁ πνευματικός καθοδηγός του, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
καί ὁ καλός «πατέρας», ὁ Ἅγιος
Ἀπόστολος Φιλήμων.
Ἴσως πταίουν λιγότερο οἱ κρατούμενοι καί οἱ ἀποφυλακισμένοι,
γιατί εἶναι δύσκολο νά μετανοήσει κανείς. Περισσότερο πταῖμε
ἐμεῖς, γιατί δέν εἴμαστε Ἀπόστολος
Παῦλος. Ἀπέχουμε πάρα πολύ. Δέν
εἴμαστε Φιλήμων καί πολύ περισ-

της τῆς Γερμανίας δίδαξε πρό ἐτῶν
τούς μαθητευόμενους νομικούς ὅτι
οἱ σκοπός τῆς ποινῆς φυλάκισης
δέν εἶναι ὁ σωφρονισμός οὔτε ὁ
ἐκφοβισμός, ἀλλά μόνο ἡ ἐκδίκηση.
Δυστυχῶς, τέτοια διδάσκονται ἐκεῖ,
καλά διαβάζετε. Καί αὐτά ταιριάζουν ἐκεῖ, διότι στή θεολογία καί δή
στή δογματική κάνουν παρόμοια
σφάλματα. Διδάσκουν ὅτι ὁ Θεός
Πατήρ εἶχε προσβληθεῖ πολύ ἀπό
τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων,
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καί ὅτι ὅλα τα ἐπιτίμια, ἀκόμη καί
ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Υἱοῦ Τοῦ
ἔχουν σκοπό νά τοῦ καταπραΰνουν
τήν ὀργή.
Ἐμεῖς δέν ἔχουμε αὐτό τό λανθασμένο θεωρητικό ὑπόβαθρο,
ἐμεῖς διδασκόμεθα τήν ἀλήθεια.
Κι ὅμως βλέπουμε ὅτι ἐκεῖ, πού
ἐπικρατεῖ ἡ πλάνη στή διδασκαλία, παρατηρεῖται ἀρκετά καλή λειτουργία τῶν φυλακῶν, ἐνῶ ἐδῶ
πού ἔχουμε ὅλη τήν σωστή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἔχουμε τό
βίωμα αἰώνων, ἔχουμε τά ζωντανά
παραδείγματα τόσων Ἁγίων, ἐδῶ
ἀντί νά μιμηθοῦμε τούς Ἁγίους,
ἔχουμε τούς φυλακισμένους συνανθρώπους μας στοιβαγμένους.
Στήν Γερμανία οἱ κρατούμενοι, ἐφόσον δέν εἶναι βαρυποινίτες πού πρέπει νά κρατοῦνται σέ
ὑποχρεωτική ἀπομόνωση προκειμένου νά μήν ἀποτελοῦν κίνδυνο
γιά τούς συγκρατούμενούς τους,
ὑποχρεοῦνται νά ἐργασθοῦν. Ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος μας λέγει: «Ὁ Πατήρ μου ἔτι ἐργάζεται κἀγώ ἐργάζομαι». Εἶναι ἀπαραίτητο γιά τόν
ἄνθρωπο νά ἐργάζεται, πρόκειται
γιά μιά βιοτική ἀνάγκη καί ὄχι γιά
πολυτέλεια. Τό ἀποτέλεσμα; Ἀμφότεροι εἶναι κερδισμένοι. Τό κράτος
τυπώνει ὅλο το ἔντυπο ὑλικό του
στά κρατητήρια, βιβλιοδετεῖ ἐκεῖ
τους κώδικές του, γιά νά ἀναφέρω
μιά ἐκ τῶν πολλῶν δραστηριοτήτων, ἐπιτυγχάνοντας ἔτσι τεράστια
οἰκονομία στά λειτουργικά του
ἔξοδα, ἀπασχολώντας τούς κρα-
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τουμένους ἀφετέρου, ἔτσι ὥστε
νά μήν στέκονται ἄεργοι. Πόσο
δύσκολο νά γίνει αὐτό καί ἐδῶ,
μέ τίς δυνατότητες βέβαια καί τά
μέσα ποῦ ἔχουμε;
Ἄρα, τί κάνουμε; Δίνουμε δικαίωμα στούς ἀνθρώπους αὐτούς νά
ζήσουν ὡς ἄσωτοι, τούς παρέχουμε κάθε δικαίωμα νά μή μετανοήσουν... Ποῦ εἶναι τά πρότυπα, ποῦ
εἶναι ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος,
ποῦ εἶναι ὁ Ἅγιος Φιλήμων, πού
εἶναι ἡ Χριστιανική Πολιτεία ποῦ
αὐτά τά πρότυπά τα ἔχει ὡς ἰδεώδη; Ποῦ εἶναι;. Πρέπει νά γίνουμε
ὁδηγοί τοῦ ἐαυτοῦ μας καί κατόπιν
καί τῶν ἄλλων. Δέν πάει ἄλλο, νά
μᾶς προβάλλουν πρότυπα ἀποτυχημένα, καί τά πρότυπά των Ἁγίων
μας νά ἀγνοοῦνται.
Καί τότε καί ἐμεῖς ὡς πνευματικοί πατέρες θά ἐντείνουμε πολύ
τίς προσπάθειές μας γιά τήν πνευματική καλλιέργεια αὐτῶν τῶν
προσώπων. Ἀλλά δέ γίνεται, ὅσο
τούς κόβει ἡ πείνα καί ὅσο δέν
ἔχουν στέγη πάνω ἀπό τό κεφάλι
τους νά τούς μιλᾶμε γιά Χριστό καί
Ἐκκλησία. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι
μόνο πνεῦμα, οὔτε μόνο σῶμα,
ἀλλά μιά ἐνότις σωματική καί
πνευματική. Γι’ αὐτό πρέπει ὅλοι
μαζί σε συνεργασία νά λύσουμε
–καί ὄχι νά χαϊδεύουμε ἄλλο– τά
προβλήματα.
Π. Γεώργιος Χαάς
Μέλος Δ.Σ.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ
καί τή δική σας ἀμέριστη
στήριξη, τήν Κυριακή 10
Νοεμβρίου 2019, ὁ πατήρ
Γεώργιος Χαάς, συνοδοιπόρος καί παραστάτης στό ἔργο Συλλόγου
μας, εὐλόγησε τό μυστήριο τοῦ γάμου τοῦ Ε.
& τῆς Μ. στόν ἱερό ναό
Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων (7η περίπτωση τοῦ 20οῦ τεύχους
Φίλοι Φυλακισμένων 2019).
Εὐχόμαστε ὁ Κύριος νά τούς εὐλογεῖ καί νά τούς χαριτώνει.
Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν ΠΕΦΙΠ (Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων των
Πολυτέκνων) γιά τήν προσφορά τοῦ νυφικοῦ, καί τόν φωτογράφο κ. Νικόλαο Φανό γιά τή δωρεάν φωτογράφιση στιγμιοτύπων
τοῦ μυστηρίου.

Ἀπό τήν βάπτιση τῶν Δηµητρίου, Γεωργίου, Δήµητρας καί Ἀγγέλου.
Ἡ βάπτιση, παιδιῶν ἀποφυλακισμένου, ἔγινε στήν Ἁγ. Βαρβάρα Ἰλίου
µέ τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τοῦ Ὀνησίµου.
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Δέµατα µέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης στίς 5 φυλακές Κορυδαλλοῦ
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Ἀπό τήν προσφορά σχολικῶν τσαντῶν καί γραφικῆς
ὕλης τῆς ἑταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ
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Ἀπό τό bazaar κρατουµένων Κορυδαλλοῦ
µέ τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τοῦ Ὀνησίµου

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΦΙΛΩΝ

Ἡ

ἱστορία δύο φύλων πού περπατούσαν στήν ἔρημο. Κάποια
στιγμή τσακώθηκαν καί ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο ἔδωσε ἕνα
χαστούκι στόν ἄλλον.
Αὐτός ὁ τελευταίος, πονεμένος, ἀλλά χωρίς νά πεῖ τίποτα,
ἔγραψε στήν ἄμμο:

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ
ΜΕ ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ.

Συνέχισαν νά περπατοῦν μέχροι πού βρήκαν μία ὅαση ὅπου
ἀποφάσισαν νά κάνουν μπάνιο. Ἀλλά αὐτός πού εἶχε φάει τό
χαστούκι παραλίγο νά πνιγεῖ καί ὁ φίλος του τόν ἔσωσε.
Ὅταν συνῆλθε, ἔγραψε πάνω σέ μία πέτρα:

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ
ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ.

Αὐτός πού τόν εἶχε χαστουκίσει καί στή συνέχεια τοῦ ἔσωσε
τή ζωή, τόν ρώτησε: ὅταν σέ χτύπησα, ἔγραψες πάνω στήν ἄμμο,
καί τώρα ἔγραψες πάνω στήν πέτρα. Γιατί;
Ὁ ἄλλος φίλος ἀπάντησε:
« Ὅταν κάποιος μᾶς πληγώνει,
πρέπει νά τό γράφουμε
στήν ἄμμο, ὅπου οἱ ἄνεμοι
τῆς συγνώμης μποροῦν
νά τό σβήσουν.
Ἀλλά ὅταν κάποιος κάνει
κάτι καλό γιά μᾶς, πρέπει
νά το χαράζουμε στήν πέτρα,
ὅπου κανένας ἄνεμος δέν μπορεί
νά το σβήσει».
Μάθε νά γράφεις
τά τραύματά σου στην ἄμμο
καί νά χαράζεις τίς χαρές σου
στήν πέτρα.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ
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Τά παιδιά τά δικά μας εἶναι τά παιδιά
πού τό σχολεῖο ἔξω τα ἔχει διώξει

Φ

έτος, ὁ καθηγητής μαθηματικῶν Πέτρος Δαμιανός εἶδε
τόν 28ο καί τόν 29ο μαθητή
του νά μπαίνουν στό πανεπιστήμιο. Ὁ ἄνθρωπος χάρη στόν ὁποῖο
ἱδρύθηκε τό σχολεῖο τῶν φυλακῶν
Αὐλώνα μιλάει στό «Κ» γιά τό χρέος
μας νά δίνουμε δεύτερες εὐκαιρίες.

Ὁ πρῶτος ὑποψήφιος
Στή συνέχεια προχώρησα σέ
ἄλλες δομές. Κάποια στιγμή λαμβάνω ἕνα τηλεφώνημα ἀπό τήν
Μπαρδάνη. Μοῦ λέει: «Κύριε
Δαμιανέ, ἔχουμε ἕνα παιδί στόν
Κορυδαλλό (δέν ὑπῆρχε ἀκόμα ὁ
Αὐλώνας) πού θέλει νά δώσει Πανελλήνιες. Μπορεῖτε νά τόν βοηθήσετε;». Ἔτσι ξεκίνησε ἡ ἱστορία.
Εἴχαμε μιά ἐφημερίδα τότε στόν
σύλλογο φροντιστῶν καί ἔβαλα ἕνα
ἀρθράκι ὅπου ζητοῦσα ἀπό τούς
συναδέλφους νά μοῦ ἀφιερώσουν
ἕνα πρωινό το δίμηνο ἤ τό τρίμηνο.
Ἦταν Χριστούγεννα καί τό θεώρησα τό δῶρο μου, γιατί ἔρχονταν
ἕνας ἕνας καί ἔλεγαν βάλε κι ἐμένα. Ὀργανώσαμε μιά ὁμάδα καί πηγαίναμε στόν Κορυδαλλό. Τό παιδί
ἔδωσε ἐξετάσεις, ἀλλά δέν πέρασε.
Προσπαθήσαμε νά τόν βάλουμε
στό Ἀνοιχτό Πανεπιστήμιο, δέν
τόν δέχτηκαν, μετά σέ ἕνα δημόσιο
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ΙΕΚ, δέν τόν πῆραν, καί τελικά τόν
δέχτηκε ἕνας ἰδιώτης πού δέν τό
διαφήμισε ποτέ, ὁ Κορέλας τῶν ΙΕΚ
Κορέλκο. Τό ἀγόρι ἐκεῖνο τελείωσε
τή σχολή, ἀποφυλακίστηκε, τώρα
ἔχει παντρευτεῖ, ἔχει παιδιά, πῆγαν
ὅλα καλά. Ἦταν ὁ πρῶτος. Ὅταν
ξεκινήσαμε, τοῦ εἶχα πεῖ ἐσύ θά εἶσαι φάρος καί γιά τούς ὑπολοίπους,
καί ἔτσι ἔγινε. Τήν ἑπόμενη χρονιά
πού οἱ ἀνήλικοι εἶχαν πάει στόν
Αὐλώνα, μέ παίρνει ὁ διευθυντής
καί μοῦ λέει «ἔχω 11 αἰτήσεις παιδιῶν πού θέλουν νά πᾶνε σχολεῖο».
Τήν ἑπόμενη χρονιά ἦταν 23. Καί
κάπως ἔτσι, μέ πιέσεις ἀπό ὅλες τίς
πλευρές, τό 2000 ἔγινε τό σχολεῖο.
Τήν πρώτη χρονιά εἶχε 20-30 παιδιά, στό σύνολο τῶν περίπου 300.
Θυμᾶμαι ὅμως ὅτι μετά τά Χριστούγεννα φτιάχναμε πάντα καινούργια τμήματα. Γιατί κάναμε μιά
μεγάλη γιορτή, τήν ἔβλεπαν καί οἱ
ἄλλοι καί ἔρχονταν. Αὐτή τή στιγμή
νιώθω περήφανος, γιατί τό 90-95%
ἔρχονται σέ κάποια δομή τοῦ σχολείου – δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο
κι ἕνα τμῆμα ΙΕΚ μαγειρικῆς.

«Σχολεῖα σέ ὅλες
τίς φυλακές»

«Τό νά λειτουργήσει ἕνα σχολεῖο σέ μιά φυλακή καί σιγά σιγά

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

νά κερδίσει τόν κόσμο εἶναι τό
πρῶτο πράγμα πού πρέπει νά κάνεις ἄν θέλεις νά σωφρονίσεις. Σέ
αὐτό συμφωνοῦν ὅλοι, αὐτά δέν εἶναι οὔτε δεξιά οὔτε ἀριστερά, εἶναι
ἀνθρώπινα δικαιώματα καί εἶναι
καί πρός τό συμφέρον τῆς κοινωνίας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν θά εἶναι
συνέχεια στή φυλακή, θά ἀποφυλακιστοῦν, θά ἔρθουν δίπλα σου, ἔχεις
συμφέρον νά βγοῦν καλύτεροι.
Ἐμεῖς δέν στήσαμε τό σχολεῖο γιά
τίς Πανελλήνιες, τό στήσαμε γιά
καθεμία τάξη. Ἡ ἐπιτυχία ἀπό τή
μία τάξη στήν ἄλλη εἶναι γιά μένα
τεράστιο κέρδος στήν κοινωνία, ἡ
ὁποία πρέπει νά στήσει τό μάτι καί
τό αὐτί της σέ αὐτά τά παιδιά, νά
καταλάβει ὅτι δέν εἶναι ὅλοι ἴδιοι,
ὑπάρχουν κάποιοι πού προσπα-

θοῦν νά φτιάξουν μιά καλύτερη
ζωή καί πρέπει νά σταθοῦμε δίπλα
τους… Ἕνα παιδί πού ἔχει μιά παραβατικότητα ἐλαφριάς μορφῆς καί
φεύγει ἀπό ἕνα σχολεῖο καί μετά
κι ἀπό τό ἄλλο, κάποια στιγμή στό
ἐνδιάμεσο μένει στόν δρόμο, ὅπου
ἡ παραβατικότητα μεγαλώνει καί
κάποια στιγμή καταλήγει σ’ ἐμᾶς.
Ἐμεῖς ἔχουμε τά παιδιά ἐκεῖνα πού
τό σχολεῖο τά ἔχει διώξει. Δέν τό
θέλουν, δέν τό ἀγαπᾶνε. Ὅμως
σιγά σιγά βλέπουν ἕνα σχολεῖο διαφορετικό ἀπό αὐτό πού ἄφησαν.
Γι’ αὐτό τό παλεύουν».
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Ὁ

Ὁ Ἰώβ

Ἰώβ, ὅπως γράφει ἡ Ἁγία
Γραφή, ἦταν ἄνθρωπος
ἀληθινός, ἄμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής. Κατοικοῦσε στήν
Αὐσίτιδα χώρα καί εἶχε ἑπτά
υἱούς καί τρεῖς θυγατέρες. Ὅλα
τά παιδιά του διακρινόντουσαν
γιά τήν ἀδελφική τους σύμπνοια
καί ὁμόνοια. Ὁ πατέρας τους ὁ
Ἰώβ φρόντιζε γιά τά τέκνα του καί
προσευχόταν στό Θεό γι’ αὐτά.
Ὅμως ὁ Θεός ἤθελε νά φανερώσει τήν εὐσέβεια καί τήν ὑπομονή τοῦ γέροντος Ἰώβ. Ἔτσι ἄφησε νά ἔλθουν πολλά δυστυχήματα
στά κτήματά του, τήν περιουσία
του ἀλλά καί στήν οἰκογένειά του.
Πρῶτον, καταστρέφονται τά ποίμνιά του, ἁρπάζονται τά βόδια
του καί οἱ καμῆλες του, ἔπειτα
φονεύονται οἱ ὑπηρέτες του καί
ὕστερα ὅλα τά παιδιά του θάπτονται ὑπό τά ἐρείπια τῆς οἰκίας του
πού κρημνίστηκε ἀπό σφοδρότατη θύελλα. Ὡστόσο ὁ εὐσεβής καί
θαυμαστός γιά τήν ὑπομονή του
Ἰώβ δέν γογγύζει κατά τοῦ Θεοῦ,
δέν ὑβρίζει, δέν ἀγανακτεῖ, δέν λέγει «γιατί σέ μένα Θεέ μου», ἀλλά
μοναχά πενθεῖ τά δεινά του καί
λέγει: «Γυμνός ἐξῆλθον ἐκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός καὶ ἀπελεύσομαι ἐκεῖ· ὁ Κύριος ἔδωκεν,
ὁ Κύριος ἀφείλατο· ὡς τῷ Κυρίῳ
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ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ
ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς
τοὺς αἰῶνας»!
Ἀλλά ὁ Ἰώβ δοκιμάζεται ἀκόμη περισσότερον. Μία ἀρρώστια,
εἶδος λέπρας, ἐλεφαντίαση μέ
ἕλκη, καταμαστίζει τό σῶμα του
καί πεῖνα καταλαμβάνει τό σπίτι
του. Ὁ ἄλλοτε πλούσιος Ἰώβ, τώρα
εἶναι πτωχός, πληγωμένος καί
ἐγκατελειμμένος. Ἀκόμα καί αὐτή
ἡ γυναίκα του ἀντί νά τόν παρηγορήσει, ὡς καλή σύζυγός του,
τόν στεναχωρεῖ πιό πολύ καί τόν
πικραίνει μέ τά λόγια της. Τοῦ λέγει: «Μέχρι τίνος καρτερήσεις; Τί
ἄλλο κακὸ περιμένεις; Ἰδοὺ ὅλα
χάθηκαν; Πὲς κάτι ἐναντίον τοῦ
Θεοῦ καὶ «τελεύτα» γιά νὰ ξεκουραστεῖς ἀπὸ τοὺς μόχθους σου
καὶ τὶς ὀδύνες σου». Ὁ Ἰώβ ὅμως
σήκωσε τά μάτια του πρός αὐτήν
καί τῆς εἶπε: « Ἵνα τι ὥσπερ μία
τῶν ἀφρόνων γυναικῶν ἐλάλησας οὕτως; εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα ἐκ χειρὸς Κυρίου τὰ κακὰ οὐχ
ὑποίσομεν;». Δηλαδή, γιατί μιλᾶς
ἔτσι σάν μία ἀνόητη γυναίκα; Ἄν
τά καλά δεχθήκαμε ἀπό τό Θεό,
δέν πρέπει νά ὑποφέρουμε καί
τά κακά;
Ἔπειτα τρεῖς φίλοι τοῦ γέροντος Ἰώβ, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν νά
τόν παρηγορήσουν, τόν ἔκαμναν
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πολύ περισσότερο νά λυπηθεῖ διότι τήν ὀγδόη ἡμέρα
ἀφ’ ὅτου ἦλθον (ἐπί ἑπτά
ἡμέρες ἔμενον ἄφωνοι,
ἐπειδή δέν ἠμπόρουν νά
ποῦν κάτι καί νά ἐξηγήσουν τήν δυστυχία τοῦ
φίλου τους) ἄρχισαν νά
μιλοῦν σ’ αὐτόν καί ζητοῦσαν νά ἀποδώσει τήν
αἰτία τῶν παθημάτων
μόνον στίς ἁμαρτίες του,
ἐνῶ αὐτός ἔλεγε ὅτι ἦταν
εὐσεβής καί ἀθῶος. Αὐτό
ἔκαμε τόν Ἰώβ νά λυπηθεῖ
καί νά καταρᾶται τήν ἡμέρα πού γεννήθηκε. Ὁ λόγος
αὐτός ὅμως ἦταν ἁμαρτία
πού δείχνει ὅτι ὁ Ἰώβ δέν
ἦταν τέλειος. Τότε παρουσιάζεται ἕνας ἄγγελος, ὁ
ὁποῖος εἶπε ὅτι πολλές φορές οἱ
ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων εἶναι
ἡ αἰτία τῆς τιμωρίας τους, ἀλλά
καί ὁ Θεός κάποτε επιτρέπει να
δοκιμαστούν γιά τό καλό τούς οι
πιστοί και οι ευσεβείς, οἱ ὁποῖοι
δέν πρέπει νά ὑπερηφανεύονται
γιά τήν εὐσέβειά τους, οὔτε νά
νομίζουν ὅτι τά ξέρουν ὅλα. Ὁ
Ἰώβ ἀκούγοντας αὐτά συγκινεῖται
καί καταλαβαίνει ὅτι ἐλέγχεται
ἀπό τό Θεό. Δέχεται τόν ἔλεγχο
καί μετανοεῖ. Κάμνει τήν προσευχή του καί ζητεῖ τήν συγχώρηση.
Τότε λαμβάνει ἀπό τό Θεό τήν
συγχώρηση καί ἀνταμείβεται γιά
τήν ὅλη στάση του, γιά τήν ὑπομονή του. Θεραπεύτηκε ἀπό τήν

ἀσθένειά του καί ἀπέκτησε ἄλλους ἑπτά υἱούς καί τρεῖς θυγατέρες καί διπλάσια κτήματα. «Ὁ
Κύριος εὐλόγησε τά ἔσχατα Ἰώβ
ἤ τά ἔμπροσθεν». Ἔζησε 240 ἔτη
και ἐτελεύτησε πανευτυχής.
Ἔμεινε σέ μᾶς ἡ σπουδαία
φράση: « Ἰώβειος ὑπομονή». Δηλαδή νά εἶναι γιά μᾶς ὑπόδειγμα
ἡ ὑπομονή του. Ὑπομονή σ’ ὅλα.
Πολλή ὑπομονή, καθ’ ὅτι «μακάριος ἀνήρ ὅς ὑπομένει πειρασμόν· ὅτι δόκιμος γενόμενος
λήψεται τόν στέφανον τῆς ζωῆς,
ὅν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος τοῖς
ἀγαπῶσιν αὐτόν» ( Ἰακ. 1, 12).
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Ἡ ΕΠΙΛΟΓΗ καί ἐμεῖς

Π

ρίν ἀπό ἕνα ἔτος λάβαμε ἕνα
διαφορετικό αἴτημα ἀπό
τήν Κοινωνική Ὑπηρεσία
τῆς φυλακῆς ΚΑΤΚ Ἐλεώνα (Κέντρο Ἀπεξάρτησης Τοξικομανῶν
Κρατουμένων Ἐλώνα Θηβῶν)
γιά στέγαση τοῦ προγράμματος
«ΕΠΙΛΟΓΗ», τό ὁποῖο εἶχε μείνει
«στό δρόμο». Γιά νά ἐνημερωθεῖτε
καί ἐσεῖς γιά τήν ἀξιόλογη αὐτή
δράση, θά σᾶς ἀναφέρουμε ἐπι-

Ὅταν δηλαδή ὁ θεραπευόμενος –
κρατούμενος ἀποφυλακίζεται καί
πλέον παραμένει μόνο θεραπευόμενος. Στό ἀρχικό διάστημα οἱ θεραπευόμενοι φιλοξενοῦνται στόν
χῶρο ἐπανένταξης, ὄχι μόνο ἐξ
ἀνάγκης, ἀλλά καί ὑποχρεωτικά,
ὥστε νά συνεχίσουν σέ ἕνα περιβάλλον προστατευμένο μέσα ἀπό
τό θεραπευτικό πλαίσιο. Ἀργότερα, ἀφοῦ καταφέρουν νά βροῦν

Ἀπό τόν Ἁγιασμό τῆς «Στέγης τοῦ ἀποφυλακισμένου»

γραμματικά ὅτι πρόκειται γιά μιά
πολυφασική δράση, χωρίς ὑποκατάστατα, πού ἀποτελεῖται ἀπό
τέσσερις φάσεις , ἐκ τῶν ὁποίων
ἡ τέταρτη, αὐτή τῆς κοινωνικῆς
ἐπανένταξης, διεξάγεται ἔξω ἀπό
τά χωροταξικά πλαίσια τοῦ ΚΑΤΚ.
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δουλειά, καλοῦνται νά βροῦν δικό
τους κατάλυμα καί ἐφόσον ἡ θεραπευτική τους πορεία κρίνεται
ἱκανοποιητική, μποροῦν νά «ἀποφοιτήσουν» ἀπό τό πρόγραμμα.
Ἡ διάρκεια τοῦ προγράμματος ἐπανένταξης κυμαίνεται ἀπό

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ἕνα ἕως δύο χρόνια γιά τό κάθε
ἄτομο. Λόγω οἰκονομικῆς δυσχέρειας, οἱ ἀξιέπαινοι θεραπευτές
τοῦ ἀναζητοῦσαν ἕναν τρόπο νά
καταφέρουν νά στεγάσουν ὅλη
αὐτήν τήν προσπάθεια.
H φάση τῆς Κοινωνικῆς
ἐπανένταξης εἶναι ἡ πιό δημιουργική, ἀλλά καί ἡ πιό ἀπαιτητική αὐτοῦ του ταξιδιοῦ πού
ὀνομάζεται ἀπεξάρτηση. Ἄν στίς
κλειστές φάσεις τοῦ προγράμμτος
τά μέλη «προβάρουν» ἕναν ἄλλο
τρόπο ζωῆς, ἐδῶ καλοῦνται νά
δοκιμάσουν νά τόν ζήσουν, καθαροί ἀπό οὐσίες.
«Τό σπίτι τῆς ἐπανένταξης»,
ἤ «στέγη τοῦ ἀποφυλακισμένου»
ὅπως τήν ὀνομάσαμε ἀργότερα,
βρῆκε καταφύγιο στό κέντρο τῆς
Ἀθήνας. Στόν 5ο ὄροφο ἐπί τῆς
ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, μέλος τοῦ Συλλόγου, στόν ὁποῖον καί εἴμαστε
εὐγνώμονες, δώρισε ἕνα διαμέρισμα διά τούς σκοπούς τοῦ
Συλλόγου. Μετά ἀπό πολύ κόπο
καί ἀγώνα, μιᾶς καί δέν ὑπάρχει
ἀνελκυστήρας οὔτε κοινόχρηστο
φῶς στούς διαδρόμους, καταφέραμε νά συνδέσουμε τό νερό
καί νά τό ἠλεκτροδοτήσουμε.
Ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 2020
πραγματοποιοῦνται ἐκεῖ οἱ θεραπευτικές ὁμάδες, τῶν ὁποίων τά
ἀποτελέσματα εἶναι θεαματικά.
Ἀποτελέσματα (τά ἄτομα δέν ἐπιστρέφουν στίς οὐσίες, συνεχίζουν
νά ἐργάζονται στήν ἐργασία πού
ἔχουν βρεῖ ἀπό μόνοι τους, κατα-

φέρνουν νά ἀντεπεξέρχονται στά
καθημερινά ἔξοδα διαβίωσης μέ
τόν μισθό τους, ἀναζητοῦν νά δημιουργήσουν οἰκογένεια κ.ά.) τά
ὁποῖα δέν θά ὑπῆρχαν χωρίς τήν
κινητήριο δύναμη τῶν θεραπευτικῶν αὐτῶν ὁμάδων ἐργασίας
καί τήν προσωπική θέληση τῶν
παιδιῶν. Ἔγινε μιά προσπάθεια ὁ
χῶρος νά γίνει βιώσιμος, μιά καί
ἡ πολυκατοικία εἶναι παλιά καί
χρίζει ἀνακαινίσεως. Μετά ἀπό
δωρεές, τοποθετήσαμε κλίνες,
γραφεῖο καί καρέκλες ἐργασίας.
Ἐκκρεμεῖ ἀκόμη νά ἐξοπλίσουμε
τά δωμάτια μέ κλιματιστικά πού
εἶναι ἀπαραίτητα γιά τή θέρμανση τοῦ χώρου τόν χειμώνα, νά
βροῦμε τόν τρόπο καί τούς πόρους νά λειτουργήσει τό ἀσανσέρ ὥστε νά διευκολύνει τήν
ἀνάβαση καί κατάβαση, καθώς
καί χορηγούς πού θά μποροῦν νά
καλύψουν πάγια ἔξοδα τοῦ χώρου, ὅπως ρεῦμα, νερό καί ἄλλα.
Παρά τίς ἀντιξοότητες, μέ τήν
χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐλπίδα ὅτι
θά βρεθοῦν οἱ ἀναγκαῖοι πόροι
γιά νά συνεχιστεῖ τό πολύ σημαντικό κομμάτι τῆς ἐπανένταξης,
πραγματοποιήθηκε ὁ Ἁγιασμός
τοῦ ξενώνα. Σέ συγκινητικά φορτισμένο κλίμα ὁ π. Γεώργιος μᾶς
θύμισε πώς ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικό δημιούργημα τοῦ
Θεοῦ καί στό πρόσωπό του πρέπει νά βλέπουμε τόν ἴδιο τόν Χριστό. Γι’ αὐτό νά βοηθᾶμε ὅπως
καί ὅσο μποροῦμε. Κάθε στιγμή.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2020

19

Ἄς γνωρίσουμε τίς φυλακές καλύτερα

Ἡ Κεντρική Ἀποθήκη Φυλακῶν
Κορυδαλλοῦ (Κ.Α.Υ.Φ.)

Ἡ

Κ.Α.Υ.Φ. ἀνήκει στό συγκρότημα φυλακῶν τοῦ
Κορυδαλλοῦ καί ἀποτελεῖται ἀπό δύο βασικούς τομεῖς:
τόν τομέα τοῦ ἀρτοποιείου ὅπου
ἀπασχολοῦνται σχεδόν ὅλοι οἱ
κρατούμενοι καί τίς ἀποθῆκες
ὅπου περιέχονται διάφορα εἴδη
τά ὁποῖα προωθοῦνται σέ διάφορα ἄλλα καταστήματα κράτησης.
Ἀπασχολεῖ ἀποκλειστικά μόνο
κατάδικους κρατούμενους καί εἶναι ὅλοι ἐργαζόμενοι μέ εὐεργετικό ὑπολογισμό, δηλαδή μειώνουν
τήν ποινή τους μέ τήν ἐργασία.
Οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν, ἔχουν
ἤδη ἐκτίσει σημαντικό μέρος τῆς
ποινῆς τους σέ προηγούμενα καταστήματα κράτησης καί κυριολεκτικά, βρίσκονται ἕνα βῆμα
πρίν τήν ἀποφυλάκισή τους..
Τό ἀρτοποιεῖο, παράγει καθημερινά σημαντική ποσότητα ἀρτοσκευασμάτων μέ τά ὁποῖα τροφοδοτοῦνται τόσο οἱ ὑπόλοιπες
φυλακές, ὅσο καί διάφορα ἄλλα
ἱδρύματα τοῦ νομοῦ ἀττικῆς. Γιά
τόν σκοπό αὐτό γίνεται ἡ διανομή τοῦ ἄρτου μέ ὀχήματα τῆς
ὑπηρεσίας μας στά ὁποῖα ἐπιβαίνουν ὡς συνοδηγοί – φορτοεκφορτωτές οἱ πιό ἔμπιστοι κρα-
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τούμενοι βάσει κριτηρίων πού
ἔχουν θεσπιστεῖ. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ
κρατούμενοι εἶναι οἱ μοναδικοί
στήν ἐπικράτεια πού προσφέρουν
ἐξωτερική ἐργασία (ἐκτός ὁρίων
φυλακῆς) καί αὐτό ἀπαιτεῖ ὑψηλό
βαθμό ἀνάκτησης καί ἐμπέδωσης ἐμπιστοσύνης. Γιά αὐτούς
καί διάφορους ἄλλους λόγους, ἡ
Κ.Α.Υ.Φ. ἀναγράφεται συχνά ὡς
ἀνοικτό κατάστημα κράτησης.
Ἡ διεύθυνση καί τά ὑπόλοιπα
τμήματα τοῦ καταστήματος μεριμνοῦν γιά τήν ὁμαλή διαβίωση
καί τίς ἀνάγκες τῶν κρατουμένων
καί γιά τούς ἄπορους ὑπάρχει
ἕνα δίκτυο φιλάνθρωπων πού
ἐνισχύει τίς προσπάθειες τῆς
ὑπηρεσίας. Εἰδική μνεία πρέπει
νά γίνει γιά τόν «ΟΝΗΣΙΜΟ» ὁ
ὁποῖος διαχρονικά στηρίζει τούς
ἄπορους κρατούμενους ἀλλά καί
τούς ἀποφυλακιζόμενους. Ἡ συνεργασία μας μέ τόν Ὀνήσιμο,
γίνεται σέ πλαίσιο ἀμοιβαίας
ἐμπιστοσύνης γιά τόν κοινό σκοπό τῆς στήριξης τῶν πασχόντων
συνανθρώπων μας καί γιά αὐτό
τόν εὐχαριστοῦμαι θερμά.
Κοκκίνης Νικόλαος
Κοινωνικός Λειτουργός Κ.Α.Υ.Φ.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

Μ

έσα στή νύχτα τῆς ψυχῆς ψάχνω ἕνα φῶς. Ἕνα φύσημα ἀέρα νά
διώξει τήν καταχνιά. Μιά μυρωδιά παλιά ἀπό τήν κουζίνα τῆς
μάνας μου, ἀπό τό θυμιατό τῆς Ἐκκλησίας μας πού ἄναβα παιδί.
Τίποτα…
Οἱ σκιές γέμισαν τήν καρδιά μου καί κυρίευσαν τό σῶμα μου.
Ἔρχονται Χριστούγεννα καί εἶμαι μόνος μέ ἄλλους, ἀλλά μόνος.
Λίγα βήματα μέ χωρίζουν ἀπό τή θαλπωρή τῆς οἰκογένειάς μου…
Τό μεγάφωνο καλεῖ τό ὄνομά μου, ἡ πόρτα τοῦ κελιοῦ τρίζει καθώς
ἀνοίγει, «Ὁ κ. Χ. στή γραμματεία»! Τί νά ᾽ναι; Φοβᾶμαι ὅταν μέ καλοῦν.
Τά πόδια μου τρέμουν καθώς προχωρῶ στό φθαρμένο πάτωμα τοῦ
διαδρόμου.
«Θεέ μου», ψιθυρίζω, «λυπήσου με»! Ἡ ὥρα περνᾶ!
Στή Γραμματεία μέ ὑποδέχονται μέ χαρά.
«Ὁ πατέρας Γερβάσιος ἔστειλε τά χρήματα! ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΕΣΑΙ!»
Κοιτάζω τό παράθυρο. Ὁ χειμώνας ἔφτασε καί τά παραθυρόφυλλα
χτυποῦν πάνω στό παγωμένο τζάμι. Ἡ πλάση περιμένει τή γέννηση τοῦ
Χριστοῦ ὅπως ἐγώ περιμένω τήν ὥρα νά βρεθῶ πλάι στήν οἰκογένειά
μου, νά ξαναγεννηθῶ!
Καί ἡ ὥρα αὐτή ἦρθε… «Θεέ μου, σ’ εὐχαριστῶ»!
Σκέφτομαι καί τά μάτια μου γεμίζουν δάκρυα χαρᾶς κι εὐγνωμοσύνης, δάκρυα ἐλπίδας!!!
Πατέρα Γερβάσιε, Πατέρα ὅλων τῶν Κρατουμένων, Πατέρα μου, σ’
εὐχαριστῶ! Σ’ εὐχαριστῶ γιατί χωρίς νά μέ ξέρεις μ’ ἀγάπησες…
Σ’ εὐχαριστῶ γιατί δίχως νά τ’ ἀξίζω μέ διακόνεψες κι ἔφερες τό
Χριστό στήν ψυχή μου!... Σ’ εὐχαριστῶ!
Δ.Κ.Χ.
Ἕλληνας κρατούμενος στή φυλακή Ν. Ὑόρκης
Ὁ ἱδρυτής καί συντονιστῆς τῆς ἀδελφότητος «Ἡ Ὁσία Ξένη» καί διάκονος τῶν κρατουµένων σέ Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, ὁ «Ἅγιος των φυλακῶν», ἐκοιµήθη στίς 6 Μαρτίου 2020.
Ἄς δέεται ἀπό τόν οὐρανό γιά τήν εὐόδωση καί τοῦ δικοῦ µας ἔργου.
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Περιπτώσεις......
Περιπτώσεις
Τ

όν Μιχάλη τόν γνωρίσαμε κατά
τή διάρκεια τῶν ἐπισκέψεών μας
μέσω τῆς κοινωνικῆς λειτουργοῦ της
φυλακῆς. Κρατεῖται, ταυτόχρονα ὅμως
σπουδάζει στό Τμῆμα Μηχανικῶν
Πληροφορικῆς του ΤΕΙ Ἀθηνῶν, ἐπιτυγχάνοντας τόσο στίς γραπτές ἐξετάσεις ὅσο καί στίς ἐργασίες πού πρέπει
νά φέρει εἰς πέρας. Ἐργάζεται στό ἰατρεῖο τῆς φυλακῆς ὡς βοηθός νοσοκόμου μέ συνέπεια καί ὑπευθυνότητα.
Ἀνέλαβε ἐπίσης τήν μηχανοργάνωση
τοῦ ἰατρείου τοῦ καταστήματος κράτησης δημιουργώντας βάση δεδομένων
νοσοκομειακοῦ λογισμικοῦ! Μέ 50 €
τόν μήνα θά βοηθήσουμε τήν Μιχάλη
νά καλύπτει τά τρέχοντα ἔξοδά του σέ
εἴδη ἀτομικῆς ὑγιεινῆς, σέ μεταφορικά ἔξοδα μετάβασης μέ τά ΜΜΜ στό
Πανεπιστήμιο (μέ βραχιολάκι παρακολούθησης).

Ὁ

Γεώργιος, 67 ἐτῶν, εἶναι κρατούμενος ἔγγαμος πατέρας πέντε
παιδιῶν. Πάσχει ἀπό σακχαρώδη διαβήτη καί αὐτό καθιστᾶ τήν κράτησή
του ἀκόμη δυσκολοτερη. Τοῦ χορηγεῖται ἰνσουλίνη δυσεύρετης μάρκας
πού δέν ὑπάρχει διαθέσιμη μέσα στό
κατάστημα κράτησης. Μᾶς προσέγγισε ὁ γιός του μέ πολλή εὐγένεια καί
καρτερία. Εἶναι ἐργατικό παιδί, ἀλλά
δυστυχῶς δέν ἐπαρκοῦν τά χρήματα
ἔτσι ὥστε νά στέλνει καί στόν πατέρα.
Χρειάζεται τουλάχιστον 50 € τό μήνα
γιά νά μπορεῖ νά καλύπτει μέρος τῶν
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ἐξόδων τῶν φαρμάκων καί τῶν εἰδῶν
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς.

Ὁ

Ἀνδρέας εἶναι πατέρας τεσσάρων ἀνήλικων παιδιῶν. Στό
ἐφετεῖο ἀποφασίσθηκε ὅτι κρατήθηκε
χωρίς νά ὑπάρχουν βάσιμες ἀποδείξεις
(…) Ἀπ’ ὅταν ἀποφυλακίσθηκε βρίσκει
κάποιες περιστασιακές ἐργασίες καί
ἀπασχολεῖται. Μέ 550€ θά τόν βοηθήσουμε νά ἐκδώσει ἄδεια ὁδήγησης
καί νά πληρώσει τά παράβολα πού
χρειάζονται, ἀλλά καί τά μαθήματα
ὁδήγησης. Μέ τήν ἄδεια ὁδήγησης θά
μπορέσει νά βρεῖ μιά καλύτερη δουλειά
γιά νά μπορεῖ νά ἀνταπεξέλθει στά τρέχοντα ἔξοδα τῆς οἰκογενείας.

Ἡ

Χριστίνα εἶναι ἀπό τό Ἀγρίνιο
καί ἔχει τελειώσει Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων. Μένει νά ὁλοκληρώσει
τήν πρακτική της ἄσκηση γιά νά μπορεῖ νά ἐργασθεῖ ἐπάνω στόν τομέα πού
σπούδασε. Ὡστόσο ἀναζητᾶ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐργασία, ὥστε νά ἐξασφαλίζει τα πρός τό ζῆν. Ἔχουν ἕναν γιό
1,5 χρονῶν μέ τόν Γιάννη. Ὁ Γιάννης
κρατεῖται. Μετά ἀπό πολλή ἀναζήτηση
τό καλοκαίρι βρέθηκε ἕνα ὑπόγειο διαμέρισμα στή Ν.Φιλαδέλφεια γιά τήν
οἰκογένεια, ὅπου το ἐνοίκιο εἶναι 250
€ /μήνα. Εἶναι ἀπαραίτητο νά γίνει ἡ
ἀναγνώριση τοῦ παιδιοῦ παρουσία
συμβολαιογράφου. Στή συνέχεια θά
ἦταν δῶρο Θεοῦ νά δρομολογήσουμε
τό μυστήριο τοῦ γάμου τους καί τῆς
βαπτίσεως τοῦ παιδιοῦ.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Ἡ

Δέσποινα εἶναι ἀπό τήν Ἰκαρία.
Εἶναι τό δεύτερο παιδί ἀπό τά
τέσσερά της οἰκογενείας. Ἔχει τελειώσει Νοσηλευτική στό Τεχνικό Λύκειο.
Κατά τή διάρκεια κράτησής της ἐργαζόταν στό μαγειρεῖο τῆς φυλακῆς.
Ἔχει ἀποφυλακισθεῖ πρόσφατα καί
προσπαθεῖ νά βρεῖ ἐργασία. Ἀπασχολεῖται περιστασιακά στόν καθαρισμό
ἑνός ἑστιατορίου. Εἶναι νέα καί πρόθυμη. Δέν ἐπαρκοῦν τά χρήματα γιά
νά ἀγοράσει μιά κουζίνα νά μπορεῖ νά
μαγειρεύει. Ἅς βελτιώσουμε τίς συνθῆκες διαβίωσης τῆς Δέσποινας, ἔτσι
ὥστε νά παντρευτεῖ μέ τόν Μάρκο,
ἐπίσης πρόσφατα ἀποφυλακισμένο. Νά
κάνουν μιά νέα, εὐλογημένη ἀρχή πού
θά τούς βοηθήσει νά ἐπανενταχθοῦν
στό κοινωνικό σύνολο ὁμαλότερα.

Ὁ

Βασίλης κρατεῖται. Εἶναι πατέρας δυό παιδιῶν 9 ἐτῶν καί εἶναι
νοσηλευτής. Ἐργάζεται στό ἰατρεῖο τοῦ
καταστήματος κράτησης καί εἶναι πολύ
πρόθυμος καί συνεργάσιμος. Ὅλοι οἱ
ἐργαζόμενοι μᾶς μιλοῦν γιά τήν ἄριστη διαγωγή του. «Ἐξαγοραζόμενος τόν
καιρόν» τοῦ ἐγκλεισμοῦ, πραγματοποιεῖ τό μεταπτυχιακό του στήν Διοίκηση
Μονάδων Ὑγείας στό Ἑλληνικό Ἀνοιχτό
Πανεπιστήμιο. Τό ΕΑΠ τοῦ ζητᾶ 650€
γιά νά μπορέσει νά ξεκινήσει τήν Διπλωματική του ἐργασία. Ἀξίζει νά ἐπιβραβεύσουμε τή δίψα γιά μάθηση ὑπό
τίς δυσχερεῖς συνθῆκες τοῦ ἐγκλεισμοῦ.

Ἡ

Καλλιόπη, 26 ἐτῶν, εἶναι πρόσφατα ἀποφυλακισμένη καί
μεγαλώνει μόνη της τρία παιδιά πού
φοιτοῦν στό Δημοτικό. Ὅταν πῆγε νά

ζητήσει δουλειά σέ διανομή φυλλαδίων, τήν ἀπέρριψαν μέ τήν αἰτιολογία
ὅτι δέν μπορεῖ χωρίς δόντια νά ἐργασθεῖ μέ πελάτες, ἔστω καί σέ αὐτήν τήν
ἐργασία. Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά
φτιάξει τήν ὀδοντοστοιχία της, γιά νά
μπορέσει νά βρεῖ ἐργασία. Κόστος ὀδοντοστοιχίας 800 € .

Ὁ

Ἀναστάσης εἶναι νεοαποφυλακισθεῖς, ἐτῶν 37. Μόνος του
παραδέχεται πώς ἔχασε τά πάντα ἀπό
τήν χρήση οὐσιῶν: τήν κοπέλα του,
τούς φίλους του, τή δουλειά του. Τώρα
καθαρός, πλέον, προσπαθεῖ νά ἀνακτήσει τή σχέση του μέ τούς γονεῖς του.
Δίνουμε μιά εὐκαιρία στόν Ἀναστάση
νά βρεῖ ἐργασία καί νά διευκολυνθεῖ
ἡ μάσηση τροφῶν, ἄν ἐπιδιορθώσει
τήν ὀδοντοστοιχία του. Κόστος: 850 €.

Ὁ

Πέτρος εἶναι ἀποφυλακισμένος
34 ἐτῶν καί ἔχει καταβάλλει ὑπεράνθρωπες προσπάθειες νά ἐπανενταχθεῖ. Ἀξίζει τήν προσοχή καί τήν προσευχή μας, μιᾶς καί ζήτησε μόνος του
τήν μετάνοια καί τή συγχώρηση μέσω
τοῦ μυστηρίου τῆς Θ.Ἐξομολογήσεως!
Ἔκτοτε εἶναι σέ συνεχῆ ἐπικοινωνία μέ
τόν π. Γεώργιο. Ξεκίνησε νά ἐργάζεται
στίς φορτοεκφορτώσεις καί ἔκτοτε δέν
τά ἔχει παρατήσει, παρόλο πού πρόκειται γιά κοπιαστική ἀπασχόληση
μέ ἐλάχιστες ἀποδοχές. Συνεχίζει μέ
ἐργατικότητα καί ζῆλο νά ἐργάζεται
γιά νά συντηρεῖται ἐκεῖνος καί ἡ μητέρα του. Πλησιάζει τό δικαστήριό του
καί συγκεντρώνουμε χρήματα γιά τήν
ἀμοιβή τοῦ δικηγόρου, πού τοῦ ἔχει
ζητήσει 1.500€.
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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.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
Ἰωάννης Παπασαραντόπουλος
Οἰκονομολόγος
Ἀθανάσιος Ζαφειράκης
Ἰατρός
Φωτεινή Τσάπαλη
Οἰκονομολόγος
Ἑλένη Κατηφόρη-Μπουρμπαχάκη
Συνταξιοῦχος Νοσηλεύτρια
π. Γεώργιος Χαάς
Ἱερέας

Πρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
Σωματεῖον ἀναγνωρισμένον ὡς Εἰδικῶς Φιλανθρωπικόν
(ΦΕΚ 883/τ.Β/ 4-12-1989)
Ἀσκληπιοῦ 60Α & Σεργίου Πατριάρχου 8, Ἀθήνα 114 71
Τηλ.: 210 3622017, 210 3645305, fax: 210 3630865
e-mail: info@onisimos.gr – www.onisimos.gr
Ἀριθμοί λογαριασμῶν:
ALPHA ΒΑΝΚ: 353 00200 200 5380
IBAN: GR84 0140 3530 353 00200 200 5380
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5080 063421 806
IBAN: GR08 0172 0800 00 5080 063421 806
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 040 482746 50
IBAN: GR 29 0110 0400 0000 040 482746 50
EUROBANK:0026-0099-33-0200757771
IBAN: GR71 0260 0990 0003 3020 0757 771
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ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ὅταν κάνεις πρόγευμα ἤ δεῖπνο, μήν προσκαλεῖς τούς
φίλους σου οὔτε τούς ἀδελφούς σου οὔτε τούς πλουσίους γείτονας, μήπως καί ἐκεῖνοι σέ καλέσουν κάποτε
καί σοῦ γίνει ἡ ἀνταπόδοση. Ἀλλά, ὅταν κάνεις τραπέζι, νά προσκαλεῖς πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς,
τυφλούς, καί θά εἶσαι μακάριος, γιατί δέν μποροῦν νά
σοῦ τό ἀνταποδώσουν . θά σοῦ ἀνταποδοθεῖ, λοιπόν,
στήν Ἀνάσταση τῶν δικαίων.
(ΛΟΥΚΑ 14, 12)

ΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Ἀνακουφίστε τόν ἑαυτό σας ἀπό τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μέ τήν φιλανθρωπία. Γίνετε ἐλεήμονες γιά νά βρεῖτε
ἔλεος. Καθώς τό Βάπτισμα καθαρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό
τίς ἁμαρτίες του, ἔτσι καί ἡ φιλανθρωπία καθαρίζει τήν
ψυχή τοῦ ἐλεήμονος ἀπό τίς ἁμαρτίες.



ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Γνωρίζω πολλούς πού ἐπιδεικνύουν ὅλη τήν ἀδάπανη εὐλάβεια, ἕνα ὅμως ὀβολό δέν ἔχουν
διάθεση νά σώσουν στούς θλιβόμενους. Ποιό τό ὄφελος σέ αὐτούς ἀπό τήν ἄλλη ἀρετή τους;

Ἡ ἐλεημοσύνη ἔχει τεράστια δύναμη, ἀφοῦ δέεται καί γι᾿
αὐτούς πού συγκρούστηκαν μέ τόν Θεό καί γι᾿ αὐτούς
πού ἔχουν ἁμαρτήσει. Ἡ ἐλεημοσύνη ἔχει τή δύναμη νά
διασπᾶ τά δεσμά, νά διαλύει τό σκοτάδι, νά σβήνει τή
φωτιά, νά θανατώνει τόν σκώληκα, νά ἀπομακρύνει
τόν βρυγμό τῶν ὀδόντων . γιά τήν ἐλεημοσύνη ἀνοίγονται μέ πολλή ἀσφάλεια οἱ Πύλες τῶν Οὐρανῶν. Ἡ
ἐλεημοσύνη εἶναι βασίλισσα καί κάνει τούς ἀνθρώπους
ὁμοίους μέ τόν Θεό.

MηνYματα για τον παραλHπτη

Παρακαλοῦμε:
ἘάνΠαρακαλοῦμε:
μᾶς στείλετε
Ἐάν
μᾶς στείλετ
χρήματα
μέσῳ τραπέζης,
χρήματα
γράψτε
το όνομά
σας
μέσῳ
τραπέζης
στήν κατάθεση ἤ
εἰδοποιῆστε μα
εἰδοποιῆστε μας
στοιχεῖα,
μέμέ
τά τά
στοιχεῖα,
τράπεζα
τήντην
τράπεζα
ἡμερομην
καίκαί
τήντήν
ἡμερομηνία
κατάθεσης,
κατάθεσης,
ὥστε
νά νά
ὥστε
σᾶς στείλουμε
σᾶς στείλουμε
τήν ἀντίστοιχη
τήν
ἀντίστοιχη
ἀπόδειξη
γιά
ἀπόδειξη
τήν ἐφορία. γιά
Διαφορετικά
τήν ἐφορία.
θά κοπεῖ ἀνώνυμος
ἀπόδειξη

Eὐχαριστοῦμε!

Eὐχαριστοῦμε!

Ἐαν μᾶς στείλετ

Ἐάνχρήματα
μᾶς στείλετε
μέσω
χρήματα
μέσω
ταχυπληρωμῆς
ταχυπληρωμῆς
ΕΛΤΑ,πρέπει
ΕΛΤΑ, πρέπει
δηλώσετε
νάνά
δηλώσετε
ὑποχρεωτικά
ὑποχρεωτικά
τά τά
στοιχεῖα
σαςσας
καί καί
τό
στοιχεῖα
ΑΦΜ
σας
καί
θά
ΑΦΜ σας καί θ
ἒχετε τήν ἔκπτωση
ἒχετε την ἒκπτωσ
φόρου 10%, ὅπως
10%, ὅπω
μέφόρου
τήν τραπεζική
μέ
τήν
κατάθεσητραπεζική
(γιά
κατάθεση.
(γιά
δωρεές
μέχρι τό 5%
τοῦ
εἰσοδήματος)
δωρεές
μέχρι το 5
(ἐφαρμογή
Ἄρθρου
τοῦ εἰσοδήματος
19 ν. 4172/2013)
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