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Παρακαλοῦμε:
Ἐάν μᾶς στείλετε
χρήματα
μέσῳ τραπέζης,
εἰδοποιῆστε μας
μέ τά στοιχεῖα
καί τήν ἡμερομηνία
κατάθεσης,
ὥστε νά
σᾶς στείλουμε
τήν ἀντίστοιχη
ἀπόδειξη γιά
τήν ἐφορία.

Eὐχαριστοῦμε!

✁

«εν

ΦυλΑκή

ημHν,
κΑι ηλθετε
Προς με »
MΑΤΘ.

25, 36
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ἡ ἀγάπη ἀναζητεῖ
πάντα ἕναν τρόπο.
Ἡ ἀδιαφορία βρίσκει
πάντα μιά δικαιολογία.

Ὁσίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ὅσιος Μακάριος

Βίασε τόν ἑαυτό σου, σάν συναντήσεις τόν διπλανό σου, νά τόν τιμήσεις παραπάνω ἀπό τό μέτρο του. Φίλησε τά πόδια του και τά χέρια του, καί κράτησέ
τα πολλές φορές μέ πολλή τιμή, καί βάλε τα ἐπάνω στά μάτια σου, καί παίνεψέ
τον ἀκόμα καί γιά κεῖνα πού δέν ἔχει. Καί σάν χωριστεῖ ἀπό σένα, πές γι’ αὐτόν
κάθε καλό καί τιμημένο, γιατί μ’ αὐτά καί μέ τέτοια τόν τραβᾶς στό καλό καί
τόν κάνεις νά ντρέπεται ἀπό τά καλά τά λόγια πού τοῦ εἶπες, καί σπέρνεις σ’
αὐτόν σπόρους τῆς ἀρετῆς.
Κι’ ἀπό τήν τέτοια συνήθεια πού συνηθίζεις τόν ἑαυτό σου, τυπώνεται μέσα
σου τύπωμα καλό, καί θ’ ἀποχτήσεις ταπείνωση μέσα σου, καί χωρίς κόπο κατορθώνεις τά μεγάλα. Κι’ ὄχι μονάχα αὐτό, μά κι’ ἄν ἔχει κάποια ἐλαττώματα,
σάν τιμηθεῖ ἀπό σένα, εὔκολα παραδέχεται ἀπό σένα τή γιατρειά του, ἐπειδή
ντρέπεται ἀπό τήν τιμή πού τοῦ ἔδωσες.
Τοῦτον τόν τρόπο νά ’χεις πάντα, νά γλυκομιλᾶς καί νά τιμᾶς ὅλους τούς
ἀνθρώπους, καί νά μήν ἐρεθίζεις κανέναν, εἴτε νά τόν πεισμώνεις, μήτε γιά
τήν πίστη του, μήτε γιά τά κακά τά ἔργα του. Φύλαγε τόν ἑαυτό σου νά μήν
προσβάλεις κανένα σέ κάποιο πρᾶγμα. Γιατί ἔχουμε στόν οὐρανό κριτή πού
δέν κοιτάζει πρόσωπο.

«Ἀποκλείεται νά σωθοῦμε διαφορετικά, παρά μόνον διά τοῦ πλησίον».

ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ

Ἔσπαγε πέτρες στά μέρη τῆς Θηβαΐδας.
Αὐτό ἦταν τό ἐπάγγελμά του. Κατάκοπος τό
βράδυ, ἄλλαζε τά φτωχικά του ροῦχα καί,
παίρνοντας στά χέρια ἕνα φαναράκι, γύριζε
στήν ἀγορά, ἀναζητώντας ξένους γιά νά
τούς φιλοξενήσει...
Κάποτε, κάτω ἀπό πέτρα παλαιᾶς οἰκοδομῆς, βρῆκε μεγάλη ποσότητα χρυσοῦ. Ὁ
Εὐλόγιος σκέφτηκε νά τήν κρατήσει, «γιά
νά μπορεῖ νά κάνει μεγαλύτερες καλοσύνες». Ἀλλά ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη ἔγινε δυστυχισμένος. Τό ξένο χρυσάφι τοῦ ’κλεψε
τή γαλήνη τῆς συνειδήσεως καί ἔπαυσε νά
’ναι φιλόξενος. Κατάλαβε τό λάθος του καί
ἐπέστρεψε τό θησαυρό στόν ἰδιοκτήτη τῆς
οἰκοδομῆς.
Τό βράδυ πῆρε τό φαναράκι γιά νά ξαναρχίσει τό ἔργο τῆς φιλοξενίας, μέ τίς δικές του οἰκονομίες.
Ἀπό τό βιβλίο Στάχυα
τοῦ Κων/νου Κούρκουλα

#

ΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
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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 ἀποφυλα-

κισμένους. Θέλουν νά δουλέψουν, θέλουν νά κάνουν μιά καινούργια ἀρχή.
Ὁ ΟΑΕΔ δίνει τριπλάσια ἐπιδότηση γιά νέες θέσεις ἐργασίας ἀποφυλακισμένων, ἀπεξαρτημένων κ.λπ., εἰδικῶν ὁμάδων ἀπό τίς ἁπλές περιπτώσεις
ἀνέργων. Αὐτή θά εἶναι μιά γενναία πράξη, μεγαλύτερη ἀπό οἱονδήποτε ἄλλο
βοήθημα.
Ὁ Σύλλογός μας «ο ονησιμοσ »:
Δίνει βοηθήματα καί καλύπτει ἀνάγκες τῶν κρατουμένων καί τῶν οἰκογενειῶν τους.
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.
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 καί τήν ψυχολογική τους στήριξη.
Στόχος του εἶναι ἡ λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας ἀποφυλακισμένων.

•
•
•
•
•
•
•
•

ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
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AΠO TIΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ MAΣ

• Τό 2009 ὁ Σύλλογός μας πλήρωσε • Ὁ Σύλλογός μας πραγματοποιεῖ
σέ ξενοδοχεῖα τῶν Ἀθηνῶν 461
διανυκτερεύσεις ἀπόρων πρόσφατα ἀποφυλακισμένων.
• Ὁ Σύλλογός μας πραγματοποίησε
ἐπισκέψεις σέ φυλακές συνδυάζοντας καί προσκυνηματικές ἐκδρομές ὡς ἑξῆς: Κατάστημα Κράτησης
Δομοκοῦ (Δεκ. 2009), Κατάστημα
Κράτησης Γρεβενῶν (Ἰαν. 2010),
Εἰδικό Κατάστημα Κράτησης Ἀνηλίκων Αὐλώνα (Ἰαν. 2010), Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων (Μαρτ.
2010).
• Ἡ Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστημόνων, μέ τήν ὁποία «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
συνεργάζεται, ὀργανώνει κάθε ἑβδομάδα ἐπίσκεψη στή Φυλακή
Ἀνηλίκων Αὐλῶνα.

ἐπισκέψεις στό Τμῆμα Ἀλλοδαπῶν
Κρατουμένων Ἀττικῆς καί στό Τμῆμα Κρατουμένων τοῦ Ψυχιατρικοῦ
Νοσοκομείου Ἀθηνῶν.
• Τό 2009 βοηθήθηκαν ποικιλοτρόπως 586 φυλακισμένοι καί ἀποφυλακισμένοι.
• Καθημερινά περνοῦν ἀποφυλακισμένοι καί μέλη οἰκογενειῶν φυλακισμένων ἀπό τά γραφεῖα τοῦ
Συλλόγου μας γιά στήριξη καί βοήθεια. Θά ἦταν ἐξαιρετικά ὠφέλιμο
φίλοι τῆς προσπάθειάς μας νά
ἔρθουν καί νά γνωρίσουν ἀπό κοντά αὐτούς τούς ἀνθρώπους καί νά
τούς στηρίξουν μέ ὅποιο τρόπο
μποροῦν, πάντοτε μέ πολλή ἀγάπη
καί διάκριση.

EKΔPOMEΣ
Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους ὁ Σύλλογός μας ὀργανώνει ἡμερήσιες καί πολυήμερες προσκυνηματικές ἐκδρομές γιά τούς φίλους μας, καθώς καί ἐπισκέψεις σέ φυλακές, ὅπου εἶναι δυνατόν.
Ζητῆστε πληροφορίες στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου, στά τηλέφωνα 210 3622017 και 210
3645305. Ὑπεύθυνη Ἐκδρομῶν κυρία Ἑλένη Κατηφόρη, τηλέφωνο 210 6715299 (οἰκία).
2
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Η ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ῖ

• Εἶμαι ἕνας κρατούμενος ἐτῶν εἴκοσι δύο.
Βρίσκομαι στή φυλακή περίπου τρία χρόνια. Πιστεύω πώς ἐδῶ
μέσα ἔχω ὡριμάσει
καί ἔχω διαπιστώσει
ὅτι καμιά φορά μέσα
ἀπό δύσκολες συνθῆκες καί ἀπό μερικές
ἄσχημες ἐμπειρίες καταλαβαίνεις τό πόση
ἀξία ἔχουν οἱ λέξεις «ἐλευθερία» καί «ζωή». Ἔχω καταλάβει πώς ὁ
ἄνθρωπος μέσα ἀπό τίς δυσκολίες γίνεται καλύτερος καί ἀπό τίς ἐμπειρίες του τοῦ ἀνοίγονται διάφορες πόρτες πού τόν κάνουν νά σκεφτεῖ καί
ἄλλα πράγματα, ὅπως κάποιες πτυχές τοῦ ἑαυτοῦ του πού δέν γνώριζε.
Αὐτό εἶναι καλό καί πολύ χρήσιμο γιά ἀργότερα ὅσον ἀφορᾶ στή ζωή.
• Ἄν μποροῦσα νά διαλέξω νά εἶμαι κάτι διαφορετικό ἀπ’ αὐτό πού εἶμαι,
δέν θά διάλεγα νά εἶμαι ἕνας γερός ἄνθρωπος. Θά διάλεγα νά εἶμαι ἕνα
μικρό γοργό ποταμάκι πού τά νερά του θά κυλᾶνε ἀσταμάτητα. Ἤ θά
διάλεγα νά εἶμαι ἕνα πουλί. Ἕνα μεγάλο δυνατό πουλί, πού θά πετάει
ψηλά ὥς τά σύννεφα ἐλεύθερο. Πάντα ἐλεύθερο!
Ἀπό τό φυλλάδιο «Ἄκουσέ με» τοῦ Σ.Κ.Ε.Π.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

3
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Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόμου,

Μή δικαιολογεῖς τήν ἀδράνειά σου
σύνη σου· κι ἐκεῖνοι ἦταν ἀγράμματοι.
Ἀκόμη κι ἄν εἶσαι δοῦλος, κι
ἄν εἶσαι δραπέτης, θά μπορέσεις
νά ἐκπληρώσεις τό καθῆκον σου,
διότι καί ὁ Ὀνήσιμος τέτοιος
ἦταν. Κοίταξε ὅμως ποῦ τόν καλεῖ
καί σέ τί ὑψηλό ἀξίωμα τόν ἀνεβάζει ὁ ἀπόστολος· «ἵνα κοινωνῇ
μοι», λέγει, «ἐν τοῖς δεσμοῖς μου».
Δέν μπορεῖς νά προφασισθεῖς
τήν ἀσθένεια, διότι καί ὁ Τιμόθεος τέτοιος ἦταν, εἶχε «πυκνάς
ἀσθενείας»...
Δέν βλέπετε τά δένδρα τά
έν ὑπάρχει πιό κρύο πρᾶγμα ἄκαρπα πῶς εἶναι γερά, πῶς εἶναι
ἀπό τόν χριστιανό πού δέν ὡραῖα, μεγάλα, λεῖα καί ψηλά;
σώζει ἄλλους. Δέν μπορεῖς ἐδῶ νά Ἀλλά ἄν εἴχαμε κῆπο, θά προτιμούἐπικαλεσθεῖς τήν φτώχεια, διότι σαμε νά ἔχουμε ροδιές καί ἐλιές
θά σέ κατηγορήσει ἡ χήρα πού κα- καρποφόρες παρά αὐτά, διότι αὐτά
τέβαλε τά δύο λεπτά... Δέν μπο- εἶναι γιά τήν τέρψη καί ὄχι γιά τήν
ρεῖς νά ἐπικαλεστεῖς τήν ταπεινή ὠφέλειά μας· ἐλάχιστα ὠφελοῦν.
σου καταγωγή, διότι καί οἱ ἀπό- Τέτοιοι εἶναι οἱ χριστιανοί πού
στολοι ἦταν ἄσημοι καί κατάγο- φροντίζουν μόνο γιά τά δικά τους,
νταν ἀπό ἀσήμους. Δέν μπορεῖς ἤ μᾶλλον οὔτε τέτοιοι, διότι αὐτοί
νά προβάλεις τήν ἀγραμματο- εἶναι γιά τήν φωτιά, ἐνῶ τά καλλω-

Δ
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πιστικά δένδρα χρησιμοποιοῦνται
καί γιά τήν οἰκοδόμηση καί γιά τήν
ἀσφάλεια τῶν ἰδιοκτητῶν.
Τέτοιες ἦταν καί οἱ πέντε παρθένες, ἁγνές βέβαια καί κόσμιες
καί σώφρονες, ἀλλά σέ κανέναν
χρήσιμες, γι’ αὐτό καί κατακαίονται. Τέτοιοι εἶναι αὐτοί πού δέν
ἔθρεψαν τόν Χριστό. Πρόσεξε ὅτι
κανείς ἀπ’ αὐτούς δέν κατηγορεῖται
γιά προσωπικά του ἁμαρτήματα·
δέν κατηγορεῖται ὅτι πόρνευσε οὔτε
ὅτι ἐπιόρκησε, καθόλου, ἀλλά ὅτι
δέν ὑπῆρξε χρήσιμος στόν ἄλλο...
Πῶς εἶναι χριστιανός τέτοιος ἄνθρωπος; Πές μου, ἄν τό προζύμι
πού ἀνακατεύεται μέ τό ἀλεύρι δέν
μεταβάλει στή δική του φύση ὅλο
τό φύραμα, εἶναι προζύμι; Καί,
ἀλήθεια, τό μύρο πού δέν γεμίζει
εὐωδιά ἐκείνους πού πλησιάζουν
θά τό ὀνομάζαμε μύρο;
Μήν πεῖς· μοῦ εἶναι ἀδύνατο νά παρακινήσω ἄλλους.
Ἄν πράγματι εἶσαι χριστιανός,
ἀδύνατο εἶναι τό νά μή συμβαίνει
αὐτό. Ὅπως αὐτά πού βλέπουμε
στή φύση εἶναι ἀναντίρρητα, ἔτσι
καί τοῦτο· διότι στή φύση τοῦ χριστιανοῦ βρίσκεται τό πρᾶγμα.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

Μήν ὑβρίζεις τόν Θεό. Ἄν πεῖς
ὅτι δέν μπορεῖ νά φωτίζει ὁ ἥλιος,
τόν ὕβρισες· ἄν πεῖς ὅτι ὁ χριστιανός δέν μπορεῖ νά ὠφελεῖ, ὕβρισες τόν Θεό καί τόν εἶπες ψεύτη.
Διότι εἶναι εὐκολώτερο νά μή θερμαίνει καί νά μή χύνει φῶς ὁ
ἥλιος, παρά νά μή φωτίζει ὁ χριστιανός· εἶναι εὐκολώτερο νά
γίνει σκοτάδι τό φῶς, παρά νά
συμβεῖ αὐτό. Μή λές, λοιπόν,
εἶναι ἀδύνατο, διότι ἀδύνατο
εἶναι τό ἀντίθετο. Μήν ὑβρίζεις,
λοιπόν, τόν Θεό.
Ἄν ρυθμίσουμε σωστά τή ζωή
μας, ὁπωσδήποτε θά συμβοῦν κι ἐκεῖνα καί θά ἀκολουθήσουν σάν
κάτι τό φυσικό. Δέν εἶναι δυνατόν
νά μείνει κρυφό τό φῶς τοῦ χριστιανοῦ· δέν εἶναι δυνατόν νά
κρυφτεῖ μιά τόσο φωτεινή λαμπάδα. Ἄς μήν ἀμελοῦμε, λοιπόν!
(Ἰωάννου Χρυσοστόμου,
Εἰς τάς Πράξεις 20,4·
PG 60, 162-164).

<

<<
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Σά βγω απ’ αυτή τη φυλακή...

Μ

πολιασμένοι μέ τήν ὑποκουλτούρα τῶν φυλακῶν στά ἐκκολαπτήρια τῆς ἐγκληματικότητας, ὅπως ἀποκαλοῦν οἱ καλά γνωρίζοντες τά σωφρονιστικά ἱδρύματα τῆς χώρας, οἱ
ἀποφυλακισμένοι στή χώρα μας ἀπό
τήν πρώτη μέρα πού παίρνουν ἐξιτήριο μαστίζονται ἀπό τήν κοινωνική
προκατάληψη καί τήν ἀνεργία. Τό

6

1/3 τῶν ἀποφυλακισθέντων στρέφεται μέσα σέ ἕνα ἑξάμηνο τό πολύ σέ
ἐγκληματικές καί παράνομες δραστηριότητες, οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς
σύντομα ξαναγυρνοῦν στό κελί τους,
ἐνῶ τό κράτος ἁπλά παρακολουθεῖ,
ἀνήμπορο νά ἀντιδράσει.
Θραύσματα στό σκληρό καθρέφτη τῆς
κοινωνίας μας ἀποτελοῦν τά ἀνυπέρβλητα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ ἀποφυλακισμένοι στή χώρα
μας. Τό στίγμα τῆς φυλακῆς, αὐτοῦ τοῦ
ἄχαρου ριάλιτι μέ τούς τσιμεντένιους
τοίχους καί τά σιδερένια κάγκελα, χαράζει τή ζωή τους συνήθως διά παντός,
σάν ἀνεξίτηλο τατουάζ. Τό κυριότερο
πρόβλημα μέ τό ὁποῖο ἔρχονται ἀντιμέτωποι εἶναι αὐτό τῆς ἐπιβίωσης. Δυσκολεύονται ὅσο κανείς ἄλλος νά
βροῦν ἐργασία, ἐνῶ ἡ καχυποψία τήν
ὁποία εἰσπράττουν ἴσως νά εἶναι χειρότερη ἀπό τίς μαχαιριές πού ἀνταλλάσσουν πολύ συχνά σέ καβγάδες μέσα στά σωφρονιστικά ἱδρύματα. Σύμφωνα μέ ἔρευνα πού διεξήχθη ἀπό τήν
ἑταιρεία Metron Analysis τόν Ἰούνιο
τοῦ 2009, τό 95% τῶν Ἀθηναίων ἀπάΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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ντησε πώς δέν θά ἤθελε καμία σχέση
μέ ἀποφυλακισμένους, τό 46% ἀκόμη
καί ἐξ ἀποστάσεως τούς θεωρεῖ δημόσιο κίνδυνο, ἐνῶ τό 57,6% δέν θά
σκεφτόταν ποτέ σέ ὁποιαδήποτε ἐργασία νά προσλάβει ἤ νά ἀπασχολήσει
κάποιον πού ἔχει κάνει φυλακή, ἀκόμη κι ἄν τό ἀδίκημα γιά τό ὁποῖο καταδικάστηκε δέν ἦταν σοβαρό. Τό ἀποτέλεσμα; Ἀπό τούς 1.432 ἀποφυλακισθέντες τοῦ 2009, οἱ 112 γύρισαν στή
φυλακή μέσα σέ λίγους μῆνες, ἐνῶ
ἀπό τούς 1.110 πού ἀνέπνευσαν καί
πάλι τόν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας τό 2008
οἱ 232 φόρεσαν καί πάλι χειροπέδες.

Νέοι, μέ προβλήματα,
χωρίς στήριξη καί μέλλον
Οἱ ἀποφυλακισμένοι ἔχουν τό δικαίωμα τῆς ἐπανένταξης στήν κοινωνία μόνο στά λόγια. Ἡ «δεύτερη εὐκαιρία» ὑπάρχει στίς προτάσεις τῶν κομματικῶν προγραμμάτων, στίς εὐρωπαϊκές ὁδηγίες, σέ κυβερνητικές πολιτικές, δέν ὑπάρχει ὅμως στήν ἴδια τήν
κοινωνία. Ὅταν ἀκόμα καί ἡ πρώτη
εὐκαιρία εἶναι δυσεύρετη, ἡ «δεύτερη»
εἶναι πολυτέλεια, ἰδίως γιά ἀνθρώπους μέ «βεβαρημένο παρελθόν». Σέ
κάθε ἀφορμή τόσο οἱ ἀποφυλακισθέΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

ντες ὅσο καί οἱ σύλλογοι φίλων φυλακισμένων καί ἀποφυλακισθέντων
ἐκφράζουν τό παράπονό τους, ὅτι συναντοῦν κλειστές πόρτες ὅταν ἀναζητοῦν ἐργασία, ὅτι ἀντιμετωπίζονται μέ
καχυποψία ἀπό ὑπηρεσίες καί φορεῖς,
ὅτι συναντοῦν τήν προκατάληψη σέ
βάρος τους σέ κάθε τους βῆμα.
Ὅπως μπορεῖ νά παρατηρήσει κανείς
πρόκειται κυρίως γιά νέους ἀνθρώπους, πού ὅμως ἀπό πολύ νωρίς δέν
ἔχουν κάν τό δικαίωμα νά ὀνειρευτοῦν.
Τό χαμηλό μορφωτικό ἐπίπεδο –τό
32% τῶν ἀποφυλακισθέντων εἶναι
ἀπόφοιτοι Δημοτικοῦ καί τό 46% Γυμνασίου– προσθέτει κι ἄλλο μαῦρο στή
μελαγχολική κατάσταση. Ἡ ἔλλειψη
κρατικῆς μέριμνας καί πρόνοιας εἶναι
γιά μία ἀκόμη φορά ὁλοφάνερη, μέ
ἐξαίρεση δύο τρία κέντρα ὑποδοχῆς
ἀποφυλακισμένων πού στό μέτρο τοῦ

7
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δυνατοῦ κάνουν κάποιες προσπάθειες
γιά πιθανή ὁμαλή ἐπανένταξη τῶν
πρώην φυλακισμένων, παρέχοντας ἰατρική φροντίδα, ἐκπαιδευτικά σεμινάρια καί ψυχολογική ὑποστήριξη. Πληγή πού αἱμορραγεῖ ἀσταμάτητα καί κάνει ὅλο αὐτό τό πρόβλημα νά μοιάζει
μέ νεκρό τοπίο εἶναι οἱ χρῆστες οὐσιῶν
–ἀλκοόλ καί ναρκωτικών– στούς ὁποίους δέν παρέχεται κανενός εἴδους περίθαλψη στή φυλακή –τό 2% ἀπό
αὐτούς χάνει τή ζωή του– καί ὅταν ἀποφυλακιστοῦν εἶναι ἄστεγοι καί ἀσθενεῖς. Ὅμως οἱ ἀποφυλακισμένοι, σέ ποσοστό 97%, πάσχουν ἀπό ἐπιθετικότητα καί δυσκολίες προσαρμογῆς, ψυχολογικές ἀσθένειες, μέ συχνότερες τίς
νευρολογικές διαταραχές καί τήν κατάθλιψη, χαμηλή αὐτοεκτίμηση καί τάσεις ἀπομόνωσης, ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στούς θεσμούς καί στήν κοινωνία,
καί ἀναμφισβήτητα ἔρχονται πρόσωπο
μέ πρόσωπο μέ τεράστιες οἰκονομικές
δυσκολίες. Κατά πολλούς, οἱ ἀνθρώπινες χωματερές πού ὀνομάζονται «φυλακές» κάνουν κάτι ἀκόμη χειρότερο:
γιά νά ἐπιβιώσει κανείς υἱοθετεῖ νόρμες συμπεριφορᾶς πού εἶναι κατεξοχήν
παράνομες καί βίαιες. Αὐτή ἡ συμπεριφορά γίνεται δεύτερη φύση τους, κι
8

ἔτσι τό 56% τῶν ἀποφυλακισθέντων,
τό πολύ μία ἑβδομάδα μετά τήν ἀποφυλάκισή του, ἀκολουθεῖ τό γνωστό
μονοπάτι, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται.

«Στή φυλακή ἔχω κρεβάτι,
φαγητό καί δυό φίλους»...
Ἐπίσης, τό σύνδρομο τῆς ἱδρυματοποίησης (institutionalism) ἀφορᾶ στό
3% τῶν ἀποφυλακισμένων πού ἐπιδιώκουν σέ σύντομο χρονικό διάστημα τή σύλληψή τους καί τόν
ἐγκλεισμό τους στή «στενή», διότι δέν
μποροῦν νά αντιμετωπίσουν τή ζωή
καί τήν πραγματικότητα στόν ἀληθινό
κόσμο. Ἡ εξομολόγηση ἑνός 22χρονου νεαροῦ σοκάρει: «Πρωτομπῆκα
στή φυλακή σέ ἡλικία 15 ἐτῶν. Ὅταν
βγῆκα, στά 19 μου, κοιμόμουν στό
δρόμο, δέν ἔβρισκα δουλειά καί ἀναγκαζόμουν νά κλέβω ἀκόμη καί τό φαγητό μου. Ὅταν μ’ ἔπιασαν σέ μιά ληστεία σ’ ἕνα μίνι μάρκετ, δέν προσπάθησα κάν νά διαφύγω. Τουλάχιστον
στή φυλακή εἶχα κρεβάτι, φαγητό καί
δυό φίλους»...
Ἀπόσπασμα ἄρθρου
τῆς Ἄννας Δόλλαρη ἀπό τό
περιοδικό “Ἐπίκαιρα”
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
Πιτέστι, 1949

Π

εινασμένοι, παγωμένοι, ρακένδυτοι, περίτρομοι οἱ κρατούμενοι
ἀπό τό Πιτέστι μοιάζαμε μέ κάποια
φαντάσματα. Τελείως ἀπομονωμένοι
ἀπό τόν κόσμο, συνωστισμένοι σέ μικρά κρατητήρια. Μόλις πού μᾶς εἶχαν
ἀπομείνει οἱ τελευταῖες σωματικές καί
ψυχικές μας δυνάμεις. Κοιμόμασταν
ἀνά δύο σ’ ἕνα σιδερένιο, στενό κρεβάτι, μέ ἀχυρένιο στρῶμα, πνιγμένο
στή σκόνη, καί νιώθαμε τό σίδερο καί
τό κρύο.
Τήν Παραμονή ἐξομολογήθηκα
ἀφοῦ ἔλαβα τό σῆμα-μήνυμα πού μοῦ
ἔστειλε στό σωλήνα τοῦ καλοριφέρ
ἕνας ἱερέας πού ἦταν σέ ἄλλο κρατητήριο. Αὐτός εἶπε τήν εὐχή τῆς ἀφέσεως γιά τήν ἁγία ἐξομολόγηση.
Ὄταν ὅλοι κοιμήθηκαν, ἐγώ παρέμεινα ἄγρυπνος στήν ἄκρη τοῦ
κρεβατιοῦ, μέ τά βλέφαρα κλειστά,
μέ σηκωμένο τό κεφάλι, προσευχόμενος μέ τούς παλμούς τῆς καρδιᾶς
μου. Προσπαθοῦσα νά ἀνακαλύψω

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

τόν Ἰησοῦ καί Τόν καλοῦσα μέ τή νοερά προσευχή. Εἶχα ξεχάσει τήν πείνα, τήν παγωνιά, τήν τρομάρα. Ὁ
χρόνος διαστελλόταν, γινόταν ἀργός,
ἀμέτρητος καί ἤρεμος. Ἡ ψυχή μου
δραπέτευε ἀπό τή φυλακή. Προσπαθοῦσα νά ἐγκαταλείψω ὅλα καί νά
παραμένω μόνο μέ τόν Θεό. Πλημμύρισα ἀπό βαθειά χαρά καί οἱ οὐρανοί ἀνοίγονταν θαυμάσια. Ἀργότερα
ἀποφάσισα νά μεταλάβω. Εἶχαν ἤδη
εἰπωθεῖ ἀπό τόν ἱερέα καί οἱ εὐχές
γιά τή Θεία Μετάληψη. Ἔψαξα σέ μιά
πτυχή τοῦ σακακιοῦ μου κι ἔβγαλα
ἀπό ἕνα μικρό σακουλάκι ἕνα μικρό
μαργαρίτη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ,
πού τόν φύλαγα σάν τόν πιό πολύτι-

9
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μο θησαυρό. Τά Ἅγια Δῶρα εἶχαν
μπεῖ στή φυλακή μέ ἐπικίνδυνους
τρόπους, μέσω ἑνός μοναχοῦ, πού
εἶχε συλληφθεῖ πρίν ἀπό περίπου
δύο χρόνια καί τά εἶχε ἐμπιστευτεῖ
στούς κρατουμένους πού ἤθελαν νά
μεταλάβουν.
Θέλοντας, λοιπόν, νά πάρω τό
ψίχουλο τῆς Θείας Κοινωνίας, δέν
ξέρω πῶς ἔγινε καί μοῦ ἔπεσε κάτω.
Ἄρχισα νά τό ψάχνω μέ ἀγωνία,
ἀλλά δέν τό βρῆκα. Τότε ἀποφάσισα
νά γλείψω μέ τή γλώσσα ἕνα κομμάτι
πατώματος ὅπου θεωροῦσα ὅτι εἶχε
πέσει, ὅμως δέν τό αἰσθάνθηκα.
Ὡστόσο πίστεψα ὅτι ἡ Θεία Μετάληψη εἶχε γίνει. Ἠρέμησα καί γύρισα
προσευχόμενος στήν ἄκρη τοῦ κρεβατιοῦ.
Ὁ συνάδελφος τοῦ κρεβατιοῦ μου
ἄρχισε νά κουνιέται. Κατάλαβα ὅτι
δέν κοιμόταν. Πλησίασε στό αὐτί μου
καί μοῦ εἶπε:
– Ἔχω μεγάλη ἐμπιστοσύνη σέ σένα. Εἶσαι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Ἐγώ
εἶμαι οὐνίτης, ἀλλά αὐτό δέν ἔχει καμιά σημασία τώρα. Ὁ ἀδελφός μου
πέθανε σέ μιά μάχη τῶν ἀγροτῶν μέ
τήν Ἀστυνομία. Ξέρετε γιατί μέ ἔφεραν σ’ αὐτό τό κρατητήριο; Ξέρετε ἀπό
10

ποῦ ἔρχομαι; Γνωρίζετε τί γίνεται ἐδῶ
στό Πιτέστι;
– Ἀγαπητέ μου, τοῦ ἀπάντησα,
ἔχω 7 χρόνια στή φυλακή. Δέν ξέρω
τί ἐννοεῖς!
– Ἔχω σταλεῖ ἐδῶ νά σᾶς κατασκοπεύω, ν’ ἀκούω ὅλα τά λόγια σας καί
νά τά ἀναφέρω μέ πιστότητα. Δέ γνωρίζετε πόσο πολύ σᾶς μισοῦν οἱ
ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας. Θέλουν νά
σᾶς καταστρέψουν. Θεωρεῖστε ἕνας
πολύ ἐπικίνδυνος ἄνθρωπος. Μαζί μέ
τόν Γκαφένκου ἀποτελεῖτε τή μυστική
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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ἀντίδραση μέσα σ’ αὐτή τή φυλακή.
Θέλουν νά σᾶς τσακίσουν. Δέ θέλουν
νά σᾶς σκοτώσουν, ἀλλά νά σᾶς κάνουν νά περιγελᾶτε τόν Χριστό στόν
ὁποῖο πιστεύετε. Ἀπ’ αὐτή τήν ἄποψη
γιά μένα ἦταν καλύτερα, διότι δέν ἤξεραν ὅτι κι ἐγώ πιστεύω στον Θεό. Μέ
βασάνισαν, ὅμως, γιά ἕξι ἑβδομάδες,
μέρα νύχτα, σέ μιά μορφή ὁμαδικῆς
τρέλας, μέχρι νά χάσω τούς γομφίους
ἀπό τό στόμα, νά βγάλω αἷμα ἀπό τά
πνευμόνια καί νά ἀποβάλω ὅλο τό παρελθόν μου. Ἔχω κοροϊδέψει τό πιΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009

στεύω τοῦ ρουμανικοῦ ἔθνους, ἔχω
ρεζιλέψει τούς γονεῖς μου, ἔχω ραντίσει μέ λάσπη τόν ἀδελφό μου καί, γιά
τόν ἑαυτό μου, ἔχω πεῖ τά πιό φρικαλέα καί ἀξιομίσητα λόγια πού βρῆκα,
γιά νά ἐξευτελιστῶ. Μόνο ἔτσι ἔκανες
τό χατήρι τους. Μ’ ἔχουν «ἀναμορφωσει», μέ ἔκαναν πατσαβούρα, σκουλήκι, κι ἐν τούτοις παρέμεινε ἀλώβητο
μέσα μου τό βῆμα τῆς πίστεως. Ὄχι
λόγῳ τοῦ ἡρωισμοῦ τῆς πίστεώς μου.
Δέν ἔχω, ὅμως, περιγελάσει τόν Θεό,
διότι παρέλειψαν νά μοῦ ἐπιβάλουν
αὐτή τή δοκιμασία. Ἐκεῖνοι πού ἦταν
γνωστοί σάν μυστικοπράκτορες, βασανίσθηκαν ἀκριβῶς γιά τήν πίστη
καί γλύτωσαν μόνο ἐκεῖνοι πού πέθαναν. Ἐκεῖ δέν ἐπιτρέπεται ὁ θάνατος,
ἀλλά μόνο ἡ θηριώδης ζωή, νά ζεῖς
δηλαδή σάν δολοφόνος, νά εἶσαι
ἔκτρωμα τῆς κοινωνίας, δεύτερος
Ἰούδας...
Ἀπό τό βιβλίο Συνταρακτικά
Περιστατικά Φυλακισμένων
Ρουμάνων Ὁμολογητῶν
καί Μαρτύρων
τοῦ Ἰωάννη Ἰανολιδέ,
ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη

<
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ

Περί προσευχῆς
α´. Εἶπε ὁ Γέροντας: «Τό κομποσχοίνι
εἶναι σάν τό σχοινί πού ἔχουν μερικές
μηχανές. Τραβοῦμε λίγες φορές τό
σχοινί γιά νά ζεσταθοῦν τά λάδια τῆς
μηχανῆς καί ν’ ἀρχίσει νά δουλεύει.
Κάτι παρόμοιο πετυχαίνουμε καί μέ
τό κομποσχοίνι. Λέμε τήν εὐχή καί
θερμαίνεται ἡ ψυχή μας». Καί ἄλλη
φορά εἶπε κάτι παρόμοιο: «Τραβᾶτε
συνέχεια κομποσχοίνι, μέχρι νά ξεπαγώσουν τά πνευματικά λάδια, γιά
νά πάρει ἐμπρός ἡ πνευματική μηχανή, δηλαδή νά δουλεύει μόνη της ἡ
καρδιά τήν εὐχή».
β´. «Πρέπει νά λέμε τήν εὐχή παντοῦ.
12

Κάποτε ἕνας ὁδηγός στήν Ἀρναία χτύπησε ἕνα παιδί μέ τό αὐτοκίνητό του.
Τό παιδί δέν ἔπαθε τίποτε, γιατί ὁ
ὁδηγός ἔλεγε τήν εὐχή καί τήν ὥρα
πού ὁδηγοῦσε». Καί ἄλλοτε εἶπε:
«Ὅπως τά καράβια πού κινδυνεύουν
ἐκπέμπουν SOS, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος
πρέπει νά λέει συνεχῶς τήν εὐχή: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με. Ἡ προσευχή πρέπει νά εἶναι λιτή».
γ´. «Πρίν ἀπό τήν προσευχή νά διαβάζετε λίγες γραμμές ἀπό τό Εύαγγέλιο ἤ τό Γεροντικό. Ἔτσι ἡ σκέψη σας
θερμαίνεται καί μετατίθεται στόν
πνευματικό χῶρο».
δ´. «Ὅταν ἡ προσευχή ἀτονεῖ, προδίδει πνευματική ξηρασία καί χλιαρότητα. Ἐναντίον αὐτῶν νά χρησιμοποιοῦμε σύντομες προσευχές καί κυρίως τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, τή μελέτη
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί θρησκευτικῶν
βιβλίων. Ἐπίσης βοηθοῦν οἱ σκέψεις
γύρω ἀπό τό θάνατο, τήν κρίση, τόν
Παράδεισο, τήν κόλαση καί τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ, πού θά μᾶς προφυλάσσουν ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὁ Θεός
παρακολουθεῖ τήν καρδιά μας καί
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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ἐλέγχει τό περιεχόμενό της. Ἀπ’ αὐτό
θά δημιουργηθεῖ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ,
ἡ στροφή στόν ἑαυτό μας, ἡ ἀπώθηση τῶν κακῶν λογισμῶν καί τῶν
αἰσθημάτων καί ἡ ἐπαγρύπνηση
στήν ἠθική καθαρότητα. Νά ἐξετάζουμε συνεχῶς τόν ἑαυτό μας, νά μετανοοῦμε γιά τό παρελθόν καί νά
φοβόμαστε τίς ἀδυναμίες μας. Νά μή
χάνουμε ὅμως τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας».
ε´. Εἶπε ὁ Γέροντας: «Ρίξτε τό μεγαλύτερο βάρος τοῦ ἀγώνα σας στήν
προσευχή, γιατί αὐτή μᾶς κρατάει σέ
ἐπαφή μέ τό Θεό. Καί ἡ ἐπαφή αὐτή
πρέπει νά εἶναι συνεχής. Ἡ προσευχή
εἶναι τό ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς, εἶναι
ἀνάγκη τῆς ψυχῆς καί δέν πρέπει νά
θεωρεῖται ἀγγαρία. Ἡ προσευχή γιά
νά ἀκουστεῖ ἀπό τό Θεό πρέπει νά γίνεται μέ ταπείνωση, μέ βαθιά συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας καί νά
εἶναι καρδιακή. Ἐάν δέν εἶναι καρδιακή, δέν ὠφελεῖ. Ὁ Θεός ἀκούει πάντοτε τήν προσευχή τοῦ ἀνθρώπου
πού εἶναι πνευματικά ἀνεβασμένος.
Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς βοηθάει
πολύ τήν προσευχή, θερμαίνει τήν
ψυχή καί μεταφέρει τόν προσευχόμενο σ’ ἕναν πνευματικό χῶρο».
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

Θ´. Περί δοκιμασιῶν
α´. «Ὅσοι γεννήθηκαν ἀνάπηροι ἤ
ἔγιναν ἀνάπηροι ἀπό ἄλλους ἤ ἀπό
δική τους ἀπροσεξία, ἐάν δέν γογγύζουν, ἀλλά δοξάζουν ταπεινά τό
Θεό καί ζοῦν κοντά στό Χριστό, μέ
τούς Ὁμολογητάς θά τούς κατατάξει
ὁ Θεός».
β´. «Κάποτε μοῦ ἦρθε ἐδῶ ἕνας πονεμένος πατέρας πού εἶχε τό γιό του
μέ λευχαιμία καί μοῦ ζήτησε νά προσευχηθῶ. Τοῦ εἶπα: Ἐγώ κάτι θά κάνω, ἀλλά πρέπει κι’ ἐσύ νά βοηθήσεις. Βέβαια δέν ξέρεις ἀπό πνευματικά. Ἁπλῶς νά κόψεις τό τσιγάρο.
Πρόθυμα τό δέχτηκε καί φεύγοντας
μέ εὐχαρίστησε. Τό παιδί ἄρχισε νά
καλυτερεύει μέρα μέ τή μέρα. Ὁ πατέρας ἔβλεπε τό θαῦμα, μέ τόν καιρό
ὅμως ξεχάστηκε καί ξανάρχισε τό κά13
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πνισμα. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ὑποτροπή τῆς ἀσθένειας τοῦ παιδιοῦ. Μετά ἀπό δυό χρόνια ἦρθε πάλι ὁ πατέρας καί μοῦ διηγήθηκε τί συνέβη. Τόν
ρώτησα γιατί ἄφησε τόν πνευματικό
ἀγώνα. Τοῦ εἶπα ὅτι ὁ Θεός θέλει νά
δεῖ καί κάποια προσπάθεια. Ἔτσι
εἶναι. Δέν φτάνει μόνο ἡ προσευχή
τοῦ ἄλλου. Χρειάζεται κι ἐμεῖς νά προσπαθοῦμε καί νά προσευχόμαστε».
γ´. «Ὑπάρχει πολλή δυστυχία στόν
κόσμο πού τήν ἀγνοοῦμε. Ὁ Θεός δέν
ἐπιτρέπει δοκιμασίες ἀπ’ τίς ὁποῖες
δέν θά βγεῖ κάτι καλό. Ὅταν ὁ ἀνάπηρος δεχθεῖ μέ χαρά τή δοκιμασία του,
ὁ Θεός θά τόν κατατάξει μέ τούς
Ὁλλογητάς».
δ´. «Ὁ Θεός μᾶς δίνει πολλές εὐκαιρίες γιά νά κερδίσουμε τόν Παράδεισο. Ἐμείς ὅμως αὐτές τίς εὐκαιρίες δέν
τίς δεχόμαστε, τίς διώχνουμε. Νά δεχόμαστε ὅλες τίς δοκιμασίες μέ ὑπομονή καί ταπείνωση εὐχαριστώντας
καί δοξάζοντας τό Θεό. Νά προσπαθοῦμε νά εἴμαστε πάντα κοντά στό
Θεό καί νά μήν ἀπομακρυνόμαστε ἀπ’
Αὐτόν, γιατί μακριά ἀπ’ τό Θεό σωτηρία δέν ὑπάρχει».
ε´. «Ὁ Θεός ἐπιτρέπει στόν ἄνθρωπο
διάφορες δοκιμασίες, ἀσθένειες, ζη14

μιές καί ἄλλα καί ἀπ’ τούς γύρω μας
ἀνθρώπους συκοφαντίες, ὕβρεις, ἀδικίες. Ἐμεῖς πρέπει νά τίς δεχόμαστε
μέ ὑπομονή, χωρίς στενοχώρια, σάν
εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ὅταν κάποιος μᾶς
ἀδικεῖ, πρέπει νά χαιρόμαστε καί νά
θεωροῦμε αὐτόν πού μᾶς ἀδικεῖ μεγάλο εὐεργέτη, διότι γίνεται αἰτία ἀποταμιεύσεώς μας στήν ἄλλη ζωή. Μέ
τίς δοκιμασίες πού ἐπιτρέπει ὁ Θεός
μᾶς κάνει νά ἑτοιμαζόμαστε γιά τήν
οὐράνια Βασιλεία Του, ἔχοντας στο
χέρι τό διαβατήριο τῶν δοκιμασιῶν».
στ´. «Ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά συκοφαντοῦνται μερικοί δίκαιοι γιά νά μήν
ἀπελπίζονται οἱ ἔνοχοι. Ἡ πολλή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά νά μήν ἀπωλεσθεῖ
καμιά ἀδύνατη ψυχή, ἐπιτρέπει νά κατηγοροῦνται καί νά συκοφαντοῦνται
καί δίκαιοι, ἀλλά στό τέλος φανερώνεται ἡ ἀλήθεια».
Ἀπό τό βιβλίο
«Ὑπαίθριο Ἀρχονταρίκι»
τοῦ Π. Διονυσίου Τάτση

?
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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Ἡ δύναμη τῆς πίστης καί ἡ ἀδυναμία τῆς ἀπιστίας
(Φώτης Κόντογλου)

O

ἱ ἄνθρωποι ἔχουν στήν καρδιά
τους μεγάλο φόβο μήπως ἀπομείνουν ἀπροστάτευτοι καί φτωχοί
στή ζωή τους, καί γιά τοῦτο, ὁ νοῦς
κι’ ὁ λογισμός τούς εἶναι στό νά μαζέψουν χρήματα ἤ ν’ ἀποχτήσουν
κτήματα κι’ ἄλλα πλούτη, γιά νά τά
’χουνε στήν ἀνάγκη τους.
Καί καλά γιά ἐκείνους πού δέν
πιστεύουν στόν Θεό, καί κρεμοῦνε
τήν ἐλπίδα τους στά χρήματα καί στ’
ἄλλα πλούτη. Ἀλλά τί νά πεῖ κανένας
γιά ἐκείνους πού λέγονται χριστιανοί,
πού πᾶνε στήν ἐκκλησία καί παρακαλοῦνε τόν Θεό νά τούς βοηθήσει στή
ζωή καί πού λένε πώς ἔχουνε τήν
ἐλπίδα τους στόν Χριστό, στήν Παναγία καί στούς Ἁγίους, κι’ ἀπό τήν ἄλλη
μεριά εἶναι φιλάργυροι, δέν δίνουνε
τίποτα στ’ ἀδέρφια τους, τούς φτωχούς, κι’ ὁλοένα μαζεύουνε χρήματα
καί πλούτη; Στή ζωή μου εἶδα πώς οἱ
τέτοιοι λεγόμενοι χριστιανοί εἶναι οἱ
περισσότεροι, κι’ ἀπορεῖ κανένας πῶς
μποροῦνε νά συμβιβάσουν μία ζωή
συμφεροντολογική, μέ τά λόγια τοῦ
Χριστοῦ, πού λέει καί ξαναλέει: «Μή

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

φροντίζετε γιά τό τί θά φᾶτε καί γιά
τό τί θά πιεῖτε καί γιά τό τί θά ντυθεῖτε.
Κοιτάξετε τά πουλιά, μήτε κοπιάζουν,
μήτε μαζεύουν, κι’ ὅμως ὁ Πατέρας
τους ὁ οὐράνιος τά θρέφει. Κοιτάξετε
μέ πόση μεγαλοπρέπεια εἶναι ντυμένα
τά ἀγριολούλουδα, πού κι’ ὁ ἴδιος ὁ
Σολομώντας δέν στολίσθηκε σάν αὐτά
τά τιποτένια λουλούδια. Λοιπόν, ἄν
γιά τό χορτάρι τοῦ χωραφιοῦ, πού σήμερα λουλουδίζει κι’ αὔριο τό καίουνε
στόν φοῦρνο, φροντίζει ὁ Πατέρας
σας πού εἶναι στόν οὐρανό, πόσο περισσότερο θά φροντίσει γιά σᾶς, ὀλιγόπιστοι;».
Αυτά εἶναι λόγια καθαρά, ἁπλά,
σίγουρα, καί δείχνουν πῶς πρέπει νά
εἶναι ἡ βάση καί τό θεμέλιο τῆς διδα15
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σκαλίας τοῦ Χριστοῦ. Γιατί πῶς μπορεῖ νά ἔχει πίστη στόν Χριστό ἕνας
ἄνθρωπος, καί μαζί νά εἶναι κολλημένος στά χρήματα καί στό συμφέρον,
πολλές φορές μάλιστα περισσότερο
κι’ ἀπό τούς ἄθεους; Θά πεῖ πώς νομίζει πώς θά ξεγελάσει τόν Θεό. Ἀλλά
«Θεός οὐ μυκτηρίζεται» δηλαδή, ὁ Θεός δέν περιπαίζεται.
Κι’ ὅμως, ἡ πονηρή γνώμη τοῦ
ἀνθρώπου ὅλα μπορεῖ νά τά συμβιβάσει: Νά εἶναι γαντζωμένος καλά στό
χρῆμα, δηλαδή στό διάβολο, πού τόν
λέγει ὁ Χριστός Μαμωνά, θεό τῆς φιλαργυρίας, καί τόν ἴδιο καιρό νά παρουσιάζεται γιά χριστιανός, νά πηγαίνει στήν ἐκκλησιά, νά κάνει σταυρούς
καί μετάνοιες, νά κλαίει πολλές φορές
ἀπό τήν ἀγάπη του γιά τόν Χριστό,
ἀλλά νά μήν μπορεῖ νά ξεγαντζωθεῖ
ἀπό τά λεφτά κι’ ἀπό τή μανία τοῦ παρά. Λογική δέν χωρᾶ καθόλου σ’
αὐτούς. Εἶναι ὁλότελα ἀναίσθητοι καί
πονηροί, κι’ ὅ,τι κάνουν τό κάνουν
γιά νά τό ἔχουν δίπορτο, κι’ ὅ,τι κερδίσουν. «Βάστα γερά», σοῦ λέει, τά λεφτά, πού εἶναι χειροπιαστά, ἄναβε καί
κανένα κερί, κάνε καί καμιά μετάνοια,
γιά νά ’χεις τό μέσο καί μέ τόν Χριστό.
Ἄν βγοῦνε ἀληθινά τά λόγια του γιά
16

παράδεισο καί γιά κόλαση, ἔχουμε κι’
ἀπό κεῖ τή σιγουράντζα. Ὅ,τι καί νά
γίνει, εἶναι κανένας κερδισμένος».
Ο Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Ἄν,
ἐλπίζουμε στόν Χριστό μοναχά γιά
τούτη τή ζωή, εἴμαστε οἱ πιό ἐλεεινοί ἄνθρωποι». Γιατί οἱ ψευτοχριστιανοί παρακαλοῦνε τόν Χριστό προπάντων γιά τίς ὑποθέσεις τούτου τοῦ
κόσμου, γιά τίς δουλειές τους, γιά τή
σωματική ὑγεία τους, γιά τά παιδιά
τους, καί μόλις σκοτεινιάσει ἡ κατάσταση, ἀρχίζουν τά παράπονα γιατί ὁ
Χριστός κι’ ἡ Παναγία δέν τρέξανε νά
τούς βοηθήσουν στίς δουλειές τους,
πολλές φορές σέ τέτοιες δουλειές πού
εἶναι ἀπάνθρωπες καί πού τούς κάνουν νά κακουργοῦν καταπάνω στ’
ἀδέρφια τους.
Ο Ἀπόστολος Παῦλος λέει πάλι
ἀλλοῦ: «Εἶναι καλό νά στερεώνετε τήν
καρδιά σας μέ τήν ἐλπίδα στή χάρη
τοῦ Θεοῦ, κι’ ὄχι μέ φαγητά (δηλαδή
μέ σαρκικά καί ὑλικά πράγματα), πού
μ’ αὐτά δέν ὠφεληθήκανε ὅσοι ἀφιερώσανε τή ζωή τους σ’ αὐτά, δηλαδή
στό νά μαζέψουν χρήματα, ξεγελώντας τόν ἑαυτό τους πώς μ’ αὐτά ἐξασφαλίζονται». Γιατί «ἐπελθών γάρ ὁ
θάνατος, ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται».
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

FiloiFylakism10_Layout 1 15/10/2010 11:47 ΠΜ Page 17

Δεν ὑπάρχει κανένα πράγμα πιό
σίγουρο ἀπό τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου, κανένα. Ὅλη ἡ ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητας φανερώνει αὐτή τήν
ἀπελπιστική ματαιότητα. Καί ὅμως,
πόσοι ἄνθρωποι στόν κόσμο κάθισαν
καί σκεφθήκανε πάνω σ’ αὐτό τό φανερότατο καί σιγουρότατο φαινόμενο,
στή ματαιότητα, πού θά ’πρεπε ὁ κάθε
ἄνθρωπος νά τό ’χει μέρα - νύχτα
μπροστά του; Μά ἐμεῖς κάνουμε σάν
τό καμηλοπούλι (στρουθοκάμηλο),
πού χώνει τό κεφάλι του στόν ἄμμο
γιά νά μή βλέπει τόν φονιά του, καί
θαρρεῖ πώς κρύφτηκε ἀπό αὐτόν.
Πόσο ἀξιολύπητοι σ’ αὐτό ἀπάνω
εἶναι οἱ σπουδαῖοι ἄνθρωποι τῆς γῆς!
Ἐνῶ βλέπουν καθαρά πώς τό βάραθρο πού κατάπιε ὅλους τους σπουδαίους ἀπό καταβολῆς κόσμου, καί πώς
τ’ ἀνοιχτό στόμα του περιμένει νά
τούς καταπιεῖ κι’ αὐτούς, ἐκεῖνοι δός
του καί καταγίνονται μέ «μάταια καί
ψευδῆ», μέ πολιτικές πονηριές, μέ πολέμους, μέ ψευτομεγαλεῖα παιδιακίσια, καί μέ ἀνοησίες, πού διαλαλῶνται σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη. Ὦ
ἀνοησία ἐκείνων πού τούς λέει ὁ κόσμος σοβαρούς, μυαλωμένους, τετραπέρατους, μεγαλοφυεῖς! Τί φτώχεια
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

ἀληθινά ἀπό κρίση κι’ ἀπό γνώση! Κι’
ἀπό τέτοιους κυβερνιέται ὁ κόσμος.
Ἤ οἱ ἄλλοι πού καταγίνονται μέ μανία
στίς μάταιες φιλοσοφίες καί στίς τέχνες, καί τούς ἀποθεώνουν οἱ ἄλλοι,
οἱ πολλοί πού δέν ἔχουν κουκούτσι
κρίση, ἐνῶ ξέρουν καλά πώς δέν θά
περάσει πολύς καιρός πού θά σβήσουν ὅλοι ἀπό τόν κόσμο!
Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο
τοῦ Φώτη Κόντογλου,
Ἀσάλευτο Θεμέλιο, Ἐκδ. Ἀκρίτας

4

17
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Ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τῆς Βίριτσα
σέ πνευματικό του παιδί πού βρισκόταν φυλακή

O

Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Βίριτσα
(1866-1949) εἶναι ἕνας ἀπό τούς
περίπου 1.200 ἁγίους τούς ὁποίους
ἀνακήρυξε ἡ Ἀρχιερατική Σύνοδος
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Ἡ Σύνοδος συνῆλθε στίς 13 ἕως
τίς 16 Αὐγούστου τοῦ 2000 στό Ναό
τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος στή Μόσχα.
Τό παρακάτω κείμενο ἀποτελεῖ ἕνα
γράμμα πού στάλθηκε ἀπό τόν Πατέρα
Σεραφείμ σ’ ἕνα πνευματικό του παιδί,
ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στή φυλακή. Εἶναι ἕνας λόγος παρηγοριᾶς
καί νουθεσίας πού ὁ Δημιουργός Θεός
ἀπευθύνει στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.

18

Ἔχεις ποτέ σκεφτεῖ ὅτι ὅλα πού
ἀφοροῦν ἐσένα, ἀφοροῦν καί Ἐμένα; Διότι αὐτά πού ἀφοροῦν ἐσένα
ἀφοροῦν τήν κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ
Μου.
Εἶσαι πολύτιμη στά μάτια Μου
(ὁμιλεῖ γιά τήν ψυχή), καί σέ ἔχω
ἀγαπήσει, γι’ αὐτό εἶναι ἰδιαίτερη χαρά γιά Μένα νά σέ ἐκπαιδεύσω.
Ὅταν οἱ πειρασμοί ἔρχονται ἐπάνω σου καί ὁ πολέμιος, σάν τό ποτάμι, θέλω νά ξέρεις ὅτι,
Ἀπό Μένα ἦταν αὐτό.
Θέλω νά ξέρεις ὅτι ἡ ἀδυναμία
σου ἔχει ἀνάγκη ἀπό τή δύναμή Μου,
καί ἡ ἀσφάλειά σου βρίσκεται στό νά
Μέ ἀφήσεις νά σέ προστατεύω.
Θέλω νά ξέρεις ὅτι, ὅταν βρίσκεσαι σέ δύσκολες συνθῆκες, μεταξύ
τῶν ἀνθρώπων πού δέν σέ καταλαβαίνουν, δέν λογαριάζουν αὐτά πού
σου εἶναι εὐάρεστα, καί σέ ἀπομακρύνουν
Ἀπό Μένα ἦταν αὐτό.
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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Εἶμαι ὁ Θεός σου, οἱ περιστάσεις
τῆς ζωῆς εἶναι στά χέρια μου, δέν βρέθηκες τυχαῖα στή θέση σου, εἶναι
ἀκριβῶς ἡ θέση πού σοῦ ἔχω ὁρίσει.
Δέ Μέ παρακαλοῦσες νά σοῦ μάθω
τήν ταπείνωση; Καί νά, σέ ἔβαλα σ’
αὐτό ἀκριβῶς τό περιβάλλον, στό σχολεῖο ὅπου διδάσκουν αὐτό τό μάθημα.
Τό περιβάλλον σου καί αὐτοί πού
ζοῦν γύρω σου μόνο ἐκτελοῦν τό θέλημά Μου. Ἔχεις οἰκονομικές δυσκολίες καί μόλις τά βγάζεις πέρα, νά ξέρεις ὅτι
Ἀπό Μένα ἦταν αὐτό.
Θέλω νά ξέρεις ὅτι Ἐγώ διαθέτω
τά χρήματά σου καί νά καταφεύγεις
σέ Μένα, καί νά γνωρίζεις ὅτι ἐξαρτᾶσαι ἀπό Μένα.
Θέλω νά ξέρεις ὅτι τά ἀποθέματά
Μου εἶναι ἀνεξάντλητα καί νά βεβαιωθεῖς ὅτι εἶμαι πιστός στίς ὑποσχέσεις Μου.
Νά μή συμβεῖ ποτέ νά σοῦ ποῦν
τήν ἀνάγκη σου «Μήν πιστεύεις στόν
Κύριο καί Θεό σου».
Ἔχεις περάσει ποτέ νύχτα μέσα
στή θλίψη; Εἶσαι χωρισμένος ἀπό
τούς συγγενεῖς σου, τούς ἀνθρώπους
πού ἀγαπᾶς;
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

Σοῦ τό ἐπέτρεψα γιά νά στραφεῖς
σέ Μένα, καί σέ Μένα νά βρεῖς τήν
αἰώνια παρηγοριά καί ἀνακούφιση.
Σέ ξεγέλασε ὁ φίλος σου ἤ κάποιος
πού τοῦ εἶχες ἀνοίξει τήν καρδιά σου;
Ἀπό Μένα ἦταν αὐτό.
Ἐγώ ἐπέτρεψα νά σέ ἀγγίξει αὐτή
ἡ ἀπογοήτευση, γιά νά μάθεις ὅτι ὁ
καλύτερος φίλος σου εἶναι ὁ Κύριος.
Θέλω νά τά φέρνεις ὅλα σέ Μένα
καί ὅλα νά Μοῦ τά λές.
Σέ συκοφάντησε κάποιος, νά τό
ἀφήσεις σέ Μένα, σέ Μένα νά προσκολληθεῖς, σέ Μένα ἡ καταφυγή
σου, γιά νά κρυφτεῖς ἀπό τήν ἀντιλογία ἐθνῶν.
Θά κάνω τήν δικαιοσύνη σου νά
λάμψει σάν τό φῶς καί τήν ζωή σου
σάν μέρα μεσημέρι.
Καταστράφηκαν τά σχέδιά σου,
λύγισε ἡ ψυχή σου καί εἶναι ἐξαντλημένη;
Ἀπό Μένα ἦταν αὐτό.
Ἔκανες σχέδια καί εἶχες δικούς
σου σκοπούς Μου, τά ἔφερες νά τά
εὐλογήσω.
Ἀλλά Ἐγώ θέλω νά ἀφήσεις σέ
Μένα, νά κατευθύνω καί νά χειρα19
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γωγῶ τίς περιστάσεις τῆς ζωῆς σου,
διότι εἶσαι τό ὀρφανό, καί ὄχι ὁ πρωταγωνιστής.
Σέ βρῆκαν ἀπροσδόκητες ἀποτυχίες, καί ἡ ἀπελπισία κατέλαβε τήν
καρδιά σου, νά ξέρεις,
Ἀπό Μένα ἦταν αὐτό.
Διότι μ’ αὐτή τήν κούραση καί τό
ἄγχος δοκιμάζω πόσο ἰσχυρή εἶναι ἡ
πίστη σου στίς ὑποσχέσεις Μου καί
τήν παρησσία σου στήν προσευχή γιά
τούς συγγενεῖς σου.
Δέν ἤσουν ἐσύ ποῦ ἐμπιστεύτηκες
τίς φροντίδες γι’ αὐτούς στήν προνοητική ἀγάπη Μου; Δέν εἶσαι σύ πού
καί τώρα τούς ἀφήνεις στήν προστασία τῆς Πανάγνου Μητέρας Μου;
Σέ βρῆκε σοβαρή ἀσθένεια, πού
μπορεῖ νά γιατρευτεῖ ἤ εἶναι ἀθεράπευτη καί σέ κάρφωσε στό κρεβάτι σου;
Ἀπό Μένα ἦταν αὐτό.
Ἐπειδή θέλω νά Μέ γνωρίσεις πιό
βαθειά, μέσω τῆς σωματικῆς ἀσθένειας καί νά μήν γογγύζεις γι’ αὐτή τή
δοκιμασία πού σοῦ στέλνεται καί νά
μήν προσπαθεῖς νά καταλάβεις τά
σχέδιά Μου, τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς
τῶν ἀνθρώπων μέ διάφορους τρό20

πους, ἀλλά ἀγόγγυστα καί ταπεινά νά
σκύψεις τό κεφάλι σου μπροστά στήν
ἀγαθότητά Μου.
Ὀνειρευόσουν νά κάνεις κάτι ξεχωριστό καί ἰδιαίτερο γιά Μένα καί
ἀντί νά τό κάνεις ἔπεσες στό κρεβάτι
τοῦ πόνου;
Ἀπό Μένα ἦταν αὐτό.
Νά θυμᾶσαι πώς κάθε ἐμπόδιο
εἶναι νουθεσία ἀπό τόν Θεό, καί γι’
αὐτό νά βάλεις στήν καρδιά σου αὐτό
τό λόγο πού σοῦ ἔχω ἀποκαλύψει τήν
ἡμέρα αὐτή.
Ἀπό Μένα ἦταν αὐτό.
Νά ξέρεις καί νά θυμᾶσαι –πάντα,
ὅπου καί νά εἶσαι– ὅτι ὁποιοδήποτε
κεντρί θά ἀμβλυνθεῖ μόλις θά μάθεις
σέ ὅλα νά βλέπεις Ἐμένα.
Ὅλα σοῦ στάλθηκαν ἀπό Μένα,
γιά τήν τελείωση τῆς ψυχῆς σου,
Ὅλα αὐτά ἦταν ἀπό Μένα.

Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Βίριτσα
Ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
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Κάποιες περιπτώσεις

Υ

πάρχουν ἄνθρωποι πού ἔπεσαν
στόν σκληρό κόσμο τῶν ναρκωτικῶν. Αὐτοί χρειάζονται ἐπιστημονική φροντίδα γιά ἀπεξάρτηση, ἀγάπη,
ἀλλά καί ἕνα ὑποστηρικτικό περιβάλλον. Δέν εἴμαστε εἰδικοί γιά τό πολύ
δύσκολο αὐτό θέμα, ἀλλά ἔρχονται
πολλοί ἀποφυλακισμένοι (ἡ χρήση
ναρκωτικῶν εἶναι ποινικό ἀδίκημα),
πού εἶναι σέ προγράμματα ἀπεξάρτησης καί ὁ Σύλλογός μας τούς βοηθᾶ
δίνοντας τρόφιμα, ροῦχα, πληρώνοντας λογαριασμούς καί δίνοντας μικροποσά γιά κάλυψη ἀναγκῶν, ἐφόσον φαίνεται ἡ πρόοδός των. Πάνω
ἀπ’ ὅλα, ὅμως, μέ ἀγάπη, ἕναν καλό
λόγο καί δείχνοντας τό δρόμο τῆς πίστης πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει στό
σπάσιμο ὅλων τῶν δεσμῶν πού μᾶς
κρατοῦν βαρειά ἁλυσοδεμένους.
– Ἀνύπαντρη μητέρα δύο ανήλι-

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

κων παιδιῶν, ἡ Ε. Η. χρήστης ναρκωτικῶν καί τώρα ἀποφυλακισμένη.
Τά παιδιά μεγάλωσαν ἀπό τόν παππού καί τή γιαγιά. Ἐκείνη παρακολουθεῖ πρόγραμμα ἀπεξάρτησης. Τά παιδιά προσωρινά εἶναι στό χωριό SOS,
διότι δέν εἶναι σέ θέση ψυχοσωματικά νά τά φροντίσει. Κάθε δεκαπέντε
ἡμέρες ἡ μητέρα τά φιλοξενεῖ. Πάνω
ἀπ’ ὅλα χρειάζεται ψυχολογική ὑποστήριξη, ἀλλά καί οἰκονομική.
21
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Κάποιες περιπτώσεις

Υ

πάρχουν ἄνθρωποι πού εὑρίσκονται στή φυλακή ἄν ὄχι ἄδικα, μέ
πολύ αὐστηρή κρίση ὅμως.
Ἡ Μ. Π. εἶναι μητέρα πέντε παιδιῶν. Ὁ ἄνδρας της (ὁ πατέρας τῶν
τριῶν παιδιῶν της), μπαινοβγαίνει
στή φυλακή καί τελικά τήν ἐγκατέλειψε. Τά μικρά τά μεγάλωνε μέ πολλή ἀγάπη καί φροντίδα. Δούλευε
σκληρά, τά παιδιά τά φρόντιζε ὅσο

22

ἔλειπε γιά δουλειά μιά φίλη γειτόνισσα.
Δέν ὑπολόγισε καλά ὅμως τίς
οἰκονομικές της δυνάμεις καί μπῆκε
φυλακή γιά ἕνα ἀνεξόφλητο δάνειο
3.500 εὐρώ. Τά παιδιά της τά φρόντισαν οἱ κοινωνικές ὑπηρεσίες
αὐτούς τούς τρεῖς μῆνες πού ἔμεινε
φυλακή. Ἐμεῖς μάθαμε γιά τήν περίπτωσή της λίγο πρίν ἀποφυλακισθεῖ.
Τώρα εἶναι πάλι πίσω μαζί μας καί
θέλει τήν στήριξη ὅλων μας γιά νά
σταθεῖ καί πάλι στά πόδια της, νά πάρει τά παιδιά της ἀπό τίς κοινωνικές
ὑπηρεσίες καί νά κάνει μιά καινούργια ἀρχή.
Σ’ αὐτή τή δύσκολη ἐποχή, μποροῦμε ἔμπρακτα ν’ ἀποδείξουμε τήν
ἀλληλεγγύη μας στόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας.
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN

Ἕ

FiloiFylakism10_Layout 1 15/10/2010 11:47 ΠΜ Page 23

✍

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Ὀνομάζομαι Ἀ. Μ. Κύριοι, ἔχω ζητήσει τή βοήθειά σας
καί ἄλλες φορές. Σᾶς εὐχαριστῶ πού ἀνταποκριθήκατε
νά βοηθήσετε τή μητέρα μου. Ἐπίσης, εὔχομαι σέ ὅλους
σας τίς ἡμέρες τῆς μεγαλόχαρης Παναγίας μας, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, νά ἔχουμε τήν χάρη Της καί τήν
εὐλογία Της. Εὔχομαι γιά τό κοινωνικό λειτούργημα πού
κάνετε νά σᾶς ἔχει καλά ἡ Παναγία μας καί νά συνεχίζετε
αὐτό τό λειτούργημα πού κάνετε γιά τίς οἰκογένειές μας.
Θέλω νά βοηθήσετε τή μητέρα μου πού εἶναι μόνη της
καί δέν ἔχει βοήθεια οἰκονομική νά τά βγάλει πέρα. Ἐπίσης, εἶναι 74 ἐτῶν καί ἡ ὑγεία της δέν εἶναι καλά. Έγώ
περνάω δύσκολα. Τυχαίνει τίς περισσότερες φορές νά
μήν ἔχω τά εἴδη πρώτης ἀνάγκης πού χρειάζομαι καί
δέν ἔχω βοήθεια ἀπό κανέναν. Ἄν μπορεῖτε νά ξέρετε,
ἡ οἰκονομική μου δύναμη εἶναι μηδαμινή. Πάντως, σᾶς
εὐχαριστῶ πού βρίσκεστε ΔΙΠΛΑ στήν οἰκογένειά μου.
Νά μέ συμπαθᾶτε πού ἡ γραφή μου καί ἡ ὀρθογραφία
μου δέν εἶναι καλή.

Ἕνα ἀπό τά πολλά γράμματα πού λαμβάνουμε ἀπό εὐγνώμονες βοηθούμενούς
μας. Εἶναι στήριγμα καί ἐλπίδα γιά μᾶς τό «εὐχαριστῶ» τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας. Μερικές φορές βουβό, ἄλλοτε ἠχηρό, πάντοτε, ὅμως, μέ ξεχείλισμα
καρδιᾶς.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010
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ANAΓKEΣ, EΛΛEIΨEIΣ KAI EKKΛHΣH TOY ΣYΛΛOΓOY
Ἡ στήριξη τοῦ Συλλόγου μας παρέχεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό
τήν ἀγάπη σας, τήν ὁποία καί ἐπικαλεῖται!
1. Πάντα ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῶν ποικίλλων
ἀναγκῶν τοῦ Συλλόγου, κυρίως γιά τίς ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατουμένων μέ αὐστηρά κριτήρια, καταβολή τῶν δικαστικῶν τους ἐξόδων καί
βοήθεια τῶν οἰκογενειῶν τους.
2. Ἐθελοντική ἐργασία γιά τή στήριξη τοῦ ἔργου μας, ἰδίως γιά τή δωρεάν
διανομή τοῦ περιοδικοῦ μας «Φίλοι Φυλακισμένων» σέ παγκάρια τῶν
Ἱερῶν Ναῶν τῆς Πατρίδος μας. Παρακαλοῦμε, ἐπικοινωνῆστε μαζί μας,
εἴτε ἀπό ἐπαρχία εἴτε ἀπό τήν Ἀθήνα, γιά νά σᾶς στείλουμε περιοδικά.
3. Γραμματόσημα καί τηλεκάρτες.
4. Εἴδη τροφίμων, καθαριότητος, πρώτων βοηθειῶν.
5. Κλινοσκεπάσματα, ἀθλητικά εἴδη, ρουχισμός, ὑποδήματα.
6. Εἴδη γυμναστικῆς, ἐπιτραπέζια παιχνίδια κ.ἄ.
7. Βιβλία λογοτεχνικά καί χριστιανικά, λεξικά.
8. Ὑλικά καί εἴδη ζωγραφικῆς, χειροτεχνίας ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
Σωματεῖον ἀναγνωρισμένον ὡς Εἰδικῶς Φιλανθρωπικόν
(ΦΕΚ 883/τ.Β/ 4-12-1989)
Πρόεδρος Δ.Σ.: Ἰωάννης Ν. Παπασαραντόπουλος
Ἀσκληπιοῦ 60Α & Σεργίου Πατριάρχου 8, Ἀθήνα 114 71
Τηλ.: 210 3622017, 210 3645305, fax: 210 3630865

e-mail: info@onisimos.gr – www.onisimos.gr

Ἀριθμός λογ.: ALFA ΒΑΝΚ: (ταμιευτήριο) 353-002101-029361
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: (ταμιευτήριο) 001-30 348 133
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 040 482746-50
(ἀναλυτικά στοιχεῖα λογ/μῶν SWIFT-IBAN ἀναγράφονται στήν ἱστοσελίδα μας).
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