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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!

✁
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ΦυλΑκή

ημHν,
κΑι ηλθετε
Προς με »
MΑΤΘ.

κε΄, 36

τευχοΣ 14o
φθινοπωρο - χειμωναΣ 2013

διανεμεται δωρεαν

Ἡ ἀγάπη ἀναζητεῖ
πάντα ἕναν τρόπο.
Ἡ ἀδιαφορία βρίσκει
πάντα μιά δικαιολογία.
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ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Ὅσιος Θεόγνωστος

«Σήμερα, ἀδελφοί μου, θά μιλήσουμε γιά τήν Βασίλισσα τήν Ἀγάπη. Φυσικόν μας εἶναι νά ἀγαπῶμεν τούς ἀδελφούς μας, διότι εἴμεθα μιᾶς φύσεως, ἔχομεν ἕνα βάπτισμα, τά Ἄχραντα Μυστήρια μεταλαμβάνομεν, ἕναν
παράδεισον ἐλπίζομεν νά ἀπολαύσωμεν. Καλότυχος ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος
ὅπου ἀξιώθηκε καί ἔλαβεν εἰς τήν καρδίαν του αὐτάς τάς δύο ἀγάπας,
εἰς τόν Θεόν καί εἰς τούς ἀδελφούς του. Διότι ὅποιος ἔχει τόν Θεόν
εἰς τήν καρδίαν του, ἔχει πάντα τά ἀγαθά καί ἁμαρτία δέν ὑποφέρει νά
κάμει, καί ὅστις δέν ἔχει τόν Θεόν εἰς τήν καρδίαν, ἔχει τόν Διάβολον καί
κάμνει πάντα τά κακά καί ὅλας τάς ἁμαρτίας».
Ἐδῶ ὁ ἅγιος σταμάτησε. Ἔπειτα μέ βροντερή φωνή συνέχισε:
«Χίλιας χιλιάδας καλά νά κάμνωμεν, ἀδελφοί μου, νηστείας, προσευχάς, ἐλεημοσύνας, καί τό αἷμα μας νά χύσωμεν διά τόν Χριστόν μας, καί
δέν ἔχομεν αὐτάς τάς δύο ἀγάπας, ἀλλά ἔχομεν τό μῖσος καί τήν ἔχθραν
είς τούς ἀδελφούς μας, ὅλα ἐκεῖνα τά καλά ὅπου ἐκάμαμεν εἶναι τοῦ Διαβόλου καί εἰς τήν κόλασιν πηγαίνομεν. Ναί, ἀδελφοί μου, διότι ἐκείνη ἡ
ἔχθρα εἶναι φαρμάκι τοῦ Διαβόλου καί καθώς βάνομεν μέσα εἰς ἑκατόν
ὀκάδας ἀλεύρι ὀλίγον προζύμι, καί ἔχει τόσην δύναμιν καί ἀνακουφίζει
ὅσον ζυμάρι καί ἄν εἶναι, ἔτσι εἶναι καί ἡ ἔχθρα. Ὅλα ἐκεῖνα, τά καλά
ὅπου ἐκάμαμεν τά γυρίζει καί τά κάνει φαρμάκι τοῦ Διαβόλου».

Ἄν θέλεις νά σέ γνωρίσει ὁ Θεός, μεῖνε ὅσο περισσότερο μπορεῖς ἄγνωστος στούς ἀνθρώπους.

Η ΑΓΑΠΗ

Κάποτε ἕνας ναυτικός βρέθηκε ναυαγός σ’
ἕνα ἀκατοίκητο τροπικό νησί μόνος κι
ἔρημος. Μέ πολλούς κόπους, χωρίς ἐργαλεῖα, ἐργαζόμενος μόνο μέ τά χέρια του,
κατάφερε νά φτιάξει μιά ξύλινη καλύβα
για νά μπορέσει νά προστατευτεῖ κατά τήν
περίοδο τῶν βροχῶν.
Πράγματι εἶχε μόλις τελειώσει τήν καλύβα ὅταν ἄρχισε νά βρέχει ἀσταμάτητα.
Ὅμως τήν δεύτερη κιόλας μέρα ἕνας κεραυνός ἔκαψε τήν καλύβα του καί τήν ἔκανε στάχτη. Ὁ ναυαγός, πού πρῶτα δόξαζε
τόν Θεό γιά τήν σωτηρία του, τώρα ἀναλύθηκε σέ δάκρυα. «Γιατί, Θεέ μου;» ἄρχισε νά λέει καί νά παραπονιέται γιά τήν καταστροφή. Κι ἐνῶ ἡ ἀπελπισία πλημμύριζε
τήν καρδιά του ἄκουσε ἀπό τό πέλαγος τό
σφύριγμα ἑνός μεγάλου πλοίου.
Σέ λίγο μιά βάρκα ἦταν στήν παραλία.
«Πῶς μέ βρήκατε σέ τούτη τήν ἐρημιά;»
τούς ρώτησε.
«Εἴδαμε», τοῦ εἶπαν, «τό σινιάλο τοῦ καπνοῦ ἀπ’ τή φωτιά πού ἄναψες»!
Ὅταν βλέπεις τά ὄνειρα, τίς ἐπιδιώξεις
καί τά ἔργα σου κάποιες φορές νά γίνονται
στάχτη κι ἀποκαΐδια, μήν ἀπελπίζεσαι.
Γιατί στ’ ἀλήθεια: «Τοῖς ἀγαπῶσι τόν
Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν».

#

μη σημειωνετε κατω απο αυτη τη γραμμη

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΣΩΤΗΡΙΑ;
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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 καί λοιπῶν εἰδικῶν ὁμάδων ἀπό ὅ,τι στίς ἁπλές
περιπτώσεις ἀνέργων. Ἡ πρόσληψή τους θά εἶναι μιά γενναία πράξη, μεγαλύτερη ἀπό οἱοδήποτε ἄλλο βοήθημα.
Ὁ Σύλλογός μας «ο ονησιμοσ »:
Δίνει βοηθήματα καί καλύπτει ἀνάγκες τῶν κρατουμένων καί τῶν οἰκογενειῶν τους, καθώς καί τῶν ἀποφυλακισμένων.
Παρέχει ψυχολογική στήριξη στούς ἀποφυλακισμένους καί στίς οἰκογένειες τῶν φυλακισμένων.
Φροντίζει γιά τήν ἀποφυλάκιση ἀτόμων μέ αὐστηρά κριτήρια (ἄποροι,
ὄχι ὑπότροποι κ.λπ.).
Παρέχει φιλοξενία σέ ξενοδοχεῖο γιά λίγο καιρό μετά τήν ἀποφυλάκιση ὅσων ἔχουν πρόβλημα στέγης.
Ἐνισχύει οἰκονομικά τά φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Φυλακῶν καί ἀποστέλλει δέματα μέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης
στούς φυλακισμένους.
Παρέχει δωρεάν νομική κάλυψη σέ ἀπόρους κρατουμένους.
Ἐνισχύει τίς βιβλιοθῆκες τῶν φυλακῶν μέ καλό λογοτεχνικό καί χριστιανικό βιβλίο.
Φροντίζει γιά τήν ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση τῶν ἀποφυλακισμένων καί τήν ψυχολογική τους στήριξη.

•
•
•
•
•
•
•
•

οι περιπτωσεισ πολλεσ και οι αναγκεσ μεγαλεσ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013

1

FiloiFylakismnew 2013_Layout 1 11/11/2013 3:45 ΜΜ Page 2

AΠO TIΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ MAΣ

• Τό 2012: Ὁ Σύλλογός μας πλήρω- • Καθημερινά περνοῦν ἀποφυλακισε σέ ξενοδοχεῖα τῶν Ἀθηνῶν 284
διανυκτερεύσεις ἀπόρων πρόσφατα ἀποφυλακισμένων.
• Διανεμήθηκαν 9.044 κιλά τρόφιμα σέ ἀποφυλακισμένους καί οἰκογένειες φυλακισμένων.
• Δόθηκαν 507 δέματα μέ ρουχισμό
καί εἴδη προσωπικῆς ὑγιεινῆς στίς
φυλακές τῆς Ἑλλάδας.
• Διεκπεραιώθηκαν 39 δικαστικές
ὑποθέσεις ἀπόρων κρατουμένων.
• Βοηθήθηκαν ποικιλοτρόπως 632
φυλακισμένοι καί ἀποφυλακισμένοι.
Ὁ
• Σύλλογός μας στηρίζει οἰκονομικά
τό πρόγραμμα εἰκαστικῆς θεραπείας
τοῦ Κέντρου Ἀπεξάρτησης Κρατουμένων Τοξικομανῶν Ἐλαιῶνα Θηβῶν.

σμένοι καί μέλη οἰκογενειῶν φυλακισμένων ἀπό τά γραφεῖα τοῦ
Συλλόγου μας γιά στήριξη καί βοήθεια. Τήν ψυχολογική ὑποστήριξή
τους ἀναλαμβάνει συνεργάτις ψυχολόγος.
• Ἡ «Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστημόνων», μέ τήν ὁποία ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
συνεργάζεται, ὀργανώνει κάθε ἑβδομάδα ἐπίσκεψη στή Φυλακή
Ἀνηλίκων Αὐλῶνα.
• Ο «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται με
Ἐπιμελητές Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς,
με Θεραπευτικές Κοινότητες
(ΚΕΘΕΑ , ΟΚΑΝΑ , 18 ΑΝΩ ), καθώς καί με Κοινωνικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης της Ελλάδας.

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.
2

ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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• Στό πλαίσιο τῆς πρωτοβουλίας
τοῦ ΣΚΑΪ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ– τήν Μεγάλη Πέμπτη
2-5-2013 συγκεντρώθηκαν
1.310 μαύρες σακοῦλες μέ ρουχισμό, παπούτσια, τρόφιμα,
εἴδη καθαριότητας, τίς ὁποῖες ὁ
«ΟΝΗΣΙΜΟΣ» διένημε στίς φυλακές τῆς Ἑλλάδας, σέ οἰκογέ-

νειες φυλακισμένων καί σέ
ἀποφυλακισμένους.

?
Ὁ Σύλλογός μας ὀργάνωσε bazaar
μέ ἔργα κρατουμένων καί εισφορές εἰδῶν φίλων τοῦ Συλλόγου μέ
σκοπό τήν ἐνίσχυση τῶν φυλακισμένων, μέ τήν πώληση τῶν
ἔργων τους, ἀλλά καί τοῦ Συλλό-

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013

γου γιά τήν ἐνίσχυση του ἔργου
του. Εἶναι μεγάλο τό θέμα τῆς
ἐργασίας ἀλλά καί τῆς ἐκπαίδευσης στίς φυλακές. Ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
προσπαθεῖ νά συνδράμει στόν τομέα αὐτό, ἐνισχύοντας τή δημιουργικότητα καί
τήν πρωτοβουλία
τῶν κρατουμένων,
ὥστε νά τους δοθεῖ
μιά διέξοδος χρήσιμη και ἐπωφελής.

3
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Πρόγραμμα ἐκδρομῶν «ΟΝΗΣΙΜΟΥ»
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Ἐκκλησιασμός στήν Ἱ.Μ. Ἁγ.
Ἰωάννου Κυνηγοῦ, ὅπου θά τελεσθῆ
μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Συλλόγου,
Στυλ. Μπουρμπαχάκη.
11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Κοπή Βασιλόπιττας στήν Παναγία
Σκριπού στόν Ὀρχομενό, ἐπίσκεψη
στήν Ἱ.Μ. Ἁγ. Νικολάου Καμπιῶν.
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (ΔΕΥΤΕΡΑ)
ὥρα 6.00 μ.μ.
Θεατρική παράστασις ὑπέρ τῶν
σκοπῶν τοῦ Συλλόγου στό θέατρο
ΓΚΛΟΡΙΑ, μέ τό ἔργο τῆς κυρίας
Ξ. Παπουτσῆ, «Ὁ Ἄνθρωπος μέ τά 2
πρόσωπα» – Προσφορά τῶν μελῶν
«Ἀποστόλου Τιμοθέου»
14-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ)
Ἑορτασμός τοῦ προστάτου μας Ἁγίου
ΟΝΗΣΙΜΟΥ στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ.
Νικολἀου Πευκακίων,
ὁδός Ἀσκληπιοῦ 38, Ἀθήνα.
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
(ΤΕΤΑΡΤΗ)
Ἀπογευματινό - Ἑσπερινός στήν
Ἱ.Μ. Μητρός Ἠγαπημένου.

4

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Β´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Ἀπογευματινό στήν Ἱ.Μ.
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
στόν Κάλαμο Ἀττικῆς
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (ΚΥΡΙΑΚΗ)
Σταυροπροσκυνήσεως
Ἡμερησία ἐκδρομή στήν ἑορτάζουσα
Ἱ.Μ. Τιμίου Σταυροῦ Θηβῶν.
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Δ´ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Ἀπογευματινό στόν Ἱ. Ναό
τοῦ Ἁγ. Σάββα (π. Τίτου)
στό Τουτούλι Μεγάρων, ὅπου
θά παρακολουθήσουμε
τούς Δ´ Χαιρετισμούς.
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Ἀπογευματινό - Ἑσπερινός στήν
Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰωάννου Μακρινοῦ
στά Μέγαρα.
Τόν ΙΟΥΝΙΟ 10 ἡμέρες έκδρομῆς
σέ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ καί ΡΟΥΜΑΝΙΑ
μέ πούλμαν.
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχῆς
στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου, Ἀσκληπιοῦ
60 & Πατριάρχου Σεργίου 8, Ἀθήνα,
τηλ.: 210 3622 017, ἤ στήν ὑπεύθυνο
τῶν ἐκδρομῶν, κυρία Κατηφόρη Μπουρμπαχάκη, τηλ.: 210 6715 299,
ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὧρες.

ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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Ἐπιτυχίες μαθητῶν τοῦ ΕΚΚΝ Αὐλώνα
στίς Πανελλαδικές Ἐξετάσεις 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μεγάλη ἐπιτυχία σημείωσε ἡ φετινή συμμετοχή τῶν μαθητῶν τοῦ ΕΚΚΝ
Αὐλώνα στίς Πανελλαδικές Ἐξετάσεις. Τέσσερις (4) ἀπό τούς ἕξι (6) μαθητές μας πού συμμετεῖχαν ἐξασφάλισαν θέσεις σέ ἀνώτερα καί ἀνώτατα
Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα. Συγκεκριμένα, ἕνας μαθητής μας εἰσάγεται στό
Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο καί τρεῖς σέ ΤΕΙ τῆς χώρας.
Ἡ ἐπιτυχία τους γίνεται ἀκόμα μεγαλύτερη λόγω τῶν δύσκολων συνθηκῶν διαβίωσής τους σέ ἕνα κατάστημα κράτησης, ἀλλά καί λόγῳ τῶν
προβλημάτων πού ἀντιμετώπισε τό σχολεῖο κατά τή διάρκεια τοῦ σχολικοῦ
ἔτους 2012-2013.
Ὁ Διευθυντής τοῦ 2ου Γυμνασίου & Λυκείου Αὐλώνα
Πέτρος Δαμιανός
Ὁ Σύλλογός μας εὔχεται στούς φοιτητές καλές σπουδές καί κάθε ἐπιτυχία στή ζωή τους. Δεσμεύεται δέ νά συνδράμει οἰκονομικά, καθ’
ὅλη τή διάρκεια τῶν σπουδῶν τους, ὅλους τούς ἐπιτυχόντες σέ ΑΕΙ καί
ΤΕΙ ἀπό Λύκεια Φυλακῶν Ἀνηλίκων.

Graffiti στόν τοῖχο τῶν Φυλακῶν Ἀνηλίκων Αὐλώνα μέ τή συνεργασία τῶν φυλακισμένων
παιδιῶν καί φοιτητῶν τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013

5
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AΠO TIΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ των φυλακων

Πέρα ἀπό τά ὅρια
Ἐκπαιδευτική δράση στό Γυμνάσιο
- Λύκειο τοῦ Εἰδικοῦ Καταστήματος
Κράτησης Νέων Αὐλώνα (ΕΚΚΝΑ)
στό πλαίσιο τοῦ προγράμματος
ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα
Ἐπιμέλεια: Μαρίνα Τσέκου / Κλεάνθη –
Χριστίνα Βαλκανᾶ
Τό Ἐθνικό Μουσεῖο Σύγχρονης Τέχνης,
συνεχίζοντας τήν ἐκπαιδευτική του δραστηριότητα καί ἐκτός των «τειχῶν» του
καί ἐνθαρρύνοντας χωρίς ἀποκλεισμούς
τήν ἔκφραση τῆς διαφορετικότητας περιθωριοποιημένων κοινωνικῶν ὁμάδων, παρουσίασε, στό πλαίσιο τοῦ προγράμματος ΕΜΣΤ Χωρίς Σύνορα, τήν
ἔκθεση «Πέρα ἀπό τά Ὅρια» μέ ἔργα ζωγραφικῆς τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Λυκείου τοῦ Εἰδικοῦ Καταστήματος Κράτησης Νέων Αὐλώνα (ΕΚΚΝΑ).
Ἀπό τίς 18 ἕως καί τίς 30 Ιουνίου
2013 στήν Αἴθουσα τῶν Νέων Έργων
τοῦ ΕΜΣΤ παρουσιάσθηκαν δύο μεγάλων διαστάσεων ἔργα (5 x 1,85 μ. καί
2,50 x 0,96 μ.), πού φιλοτεχνήθηκαν
τόν περασμένο Μάρτιο καί τόν Ἀπρίλιο
μέσα στίς φυλακές ἀπό περίπου 30 μαθητές τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου.
Κάθε μαθητής δημιούργησε ἕνα προσχέδιο, τό ὁποῖο στή συνέχεια βρῆκε τό
δικό του «χῶρο» σέ ἕνα μεγάλων διαστάσεων ἔργο (5 x 1,85 μ.). Ἡ ἐνδιαφέρουσα «τοιχογραφία», μέ τά ἔντονα χρώματα,
πραγματευόταν τούς διαφορετικούς δρόμους πού θά καλοῦνταν νά ἐπιλέξουν
6

Λεπτομέρεια ὁμαδικοῦ ἔργου τῶν μαθητῶν,
διαστάσεων 5 x 1,85 μ.
ὅταν ἀποφυλακιστοῦν. Ἡ ἀνασφάλεια
καί ὁ φόβος ἦταν συναισθήματα ἔκδηλα στήν παλέτα τους. Ἀκολούθησε ἕνα δεύτερο ἔργο (διαστάσεων 2,50 x 0,96 μ.),
τό θέμα τοῦ ὁποίου προέκυψε ὅταν ἕνας
μαθητής διαπίστωσε ὅτι «ἐλευθερία εἶναι
νά ἔχεις πολλές ἐπιλογές».
Ὁ Ἔλιο, ἕνας ἀπό τούς μαθητές, ἔγραψε: «(…) Μέσα ἀπό τή ζωγραφική ἐκφράζονται αὐτές οἱ ἐπιλογές. Ἀπό τή μιά πλευρά μπορεῖ νά διαλέξει τήν ἔνταξη στήν
κοινωνία καί τήν προσπάθεια ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης καί κοινωνικῆς
ἐνσωμάτωσης. Ἀπό τήν ἄλλη παραμονεύει ὁ δύσκολος δρόμος τῆς παρανομίας
πού σέ ὁδηγεῖ στά ἴδια λάθη καί φυσικά
στήν ἐπιστροφή στή φυλακή».
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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AΠO TIΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ των φυλακων

3ο Φεστιβάλ Ἐφηβικοῦ Θεάτρου
Ὁλοκληρώθηκε τό 3o Φεστιβάλ Ἐφηβικοῦ Θεάτρου, πού διοργάνωσε ἡ
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνῶν, στό οποῖο μετεῖχε ἡ θεατρική ὁμάδα τοῦ
ΕΚΚΝ Αὐλώνα μέ τό θεατρικό ἔργο
«Ἐπιστροφή». Ἡ παράσταση πραγματοποιήθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία τόσο
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ ΕΚΚΝ
Αὐλώνα τήν 18η Μαΐου 2013 καί
ὥρα 12:00 ὅσο καί στήν αἴθουσα
προβολῶν τῆς Στέγης Γραμμάτων &
Τεχνῶν, ὅπου προβλήθηκε βιντεοσκοπημένη τήν ἴδια μέρα στίς 10:00
π.μ. Τήν προβολή παρακολούθησε ὁ
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας.

Τόν κ. Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας
ὑποδέχθηκε ὁ Καλλιτεχνικός Διευθυντής τῆς Στέγης Γραμμάτων & Τεχνῶν, κ. Καρρᾶς, ἡ Διευθύντρια τοῦ
ΕΚΚΝ Αὐλώνα, κυρία Μπούκη, καθώς
καί ὁ Σκηνοθέτης - Ἠθοποιός τῆς παράστασης «Ἐπιστροφή», κ. Γράψας.
Μετά τήν προβολή τῆς παράστασης, ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας,
ἐμφανῶς συγκινημένος καί ἐνθουσιασμένος, συνεχάρη τούς συντελεστές
τόσο γιά τήν παράσταση ὅσο καί γιά
τό ἔργο πού ἐπιτελεῖται μέ στόχο τήν
ὁμαλή ἐπανένταξη τῶν νεαρῶν κρατουμένων τοῦ ΕΚΚΝ Αὐλώνα στό κοινωνικό σύνολο.

Κάθε πρωτοβουλία τῶν φυλακῶν εἶναι ἀξιέπαινη. Εὐχόμαστε
ὅλες οἱ φυλακές ν’ ἀναπτύξουν προγράμματα ἐκπαίδευσης
καί ψυχαγωγίας γιά τούς κρατουμένους.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τό σχολεῖο

Φ

έτος γιά πρώτη φορά παρακολούθησα τό σχολεῖο στήν Ἑλλάδα.
Εἶχα μεγάλη ἐπιθυμία νά τό συνεχίσω, ἐπειδή τό σχολεῖο τό ἔχω παρατήσει ἀπό μικρή ἡλικία στή χώρα μου
καί δέν μπόρεσα νά τό τελειώσω. Καί
νά πού μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία τώρα
ἐδῶ, στή φυλακή πού μπῆκα. Παρακολουθῶ τά μαθήματά μου μέ πολλή
ἀγάπη καί συνέπεια καί προσπαθῶ νά
μάθω, ὄχι γιά νά περάσω ἁπλά τήν
τάξη, ἀλλά γιά νά εἶμαι μέσα στούς
καλύτερους μαθητές τῆς τάξης. Αὐτή
τή χρονιά ἴσως δέν ἔδωσα τόν καλύτερο ἑαυτό μου στά μαθήματα, ἀλλά
ἐλπίζω τοῦ χρόνου νά πάω καλύτερα.
Βέβαια, θέλω νά εὐχαριστήσω καί
τούς καθηγητές μου γιά αὐτή τήν
ὡραία χρονιά πού πέρασα στό σχολεῖο, γιά τή βοήθειά τους καί τήν προσοχή τους πού μᾶς ἔδωσαν ὅλο τό
χρόνο. Καί πού μέ ἔκαναν τίς μέρες
πού ἤμουνα σχολεῖο νά μή νοιώθω
ὅτι εἶμαι στή φυλακή. Μέ τήν ὑποστή-

ριξή τους μοῦ ἔδωσαν δύναμη νά
προχωρήσω μπροστά καί νά μή χάσω
τίς ἐλπίδες μου, ἐπειδή μπῆκα φυλακή. Θά προσπαθήσω, ὅταν βγῶ, νά
μήν ξανακάνω παρανομίες, ἀλλά νά
ἀκολουθήσω τό σωστό δρόμο πού θά
μέ βγάλει κάπου στή ζωή μου.
Ν.Κ., ἐτῶν 19

<
8
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ἐγώ εἶμαι ἐδῶ

Κάθε πού ἔρχονται Χριστούγεννα
ἡ πόλη ζεῖ σέ γρήγορους ρυθμούς,
γεμίζει φῶτα, μουσικές, καμπάνες γιορτινές, χαρούμενες φωνές.
Οἱ ἄνθρωποι κουρνιάζουν σέ ζεστές ἀγκαλιές, χαρίζουν φιλιά κι ἀγάπης δῶρα,
νοιώθουν τή γλύκα τῆς γιορτῆς κάτω ἀπό ἔλατα χιονισμένα
μέ λαμπιόνια καί στολίδια φορτωμένα.
Κι ἐγώ εἶμαι ἐδῶ!
Κρυμμένος πίσω ἀπό σιδεριές κι ἀμπάρες κι ἔχω μέσα μου θυμό
καί θέλω νά ξεσπάσω, νά ξεδιπλωθῶ πάνω στό χαρτί, νά πάψω νά τρέμω,
νά πονῶ, νά πολεμάω γιά τό θάνατο μήπως δέν προλάβω τή ζωή!
Ὅμως ἐγώ εἶμαι ἐδῶ!
Κουβάρι ἀπ’ τή λύπη, ἡ ἀνάσα μου πικρή ἀπ’ τόν καπνό κι ἡ ψυχή μου ἄδεια
ἀπό ἐλπίδα!
Ἀπόμεινα γυμνός μέ χέρια ἁπλωμένα νά ζητιανεύω μάνας χάδι,
πατρίδας στήριγμα, φίλου συντροφιά.
Κι ἀπόψε εἶμαι πάλι ἐδῶ!
Ξένος, δίχως τίποτα δικό μου, ζωντανός νεκρός,
θαμμένος μέσα σέ μία φυλακή. Ἀνώνυμος, στιγματισμένος, βουβός,
μέ τή ράχη μου σκυμμένη καί τά χέρια μου δεμένα πισθάγκωνα.
Μόνο το μυαλό μου δέ νίκησε κανείς!
Ἡ ἐλευθερία εἶναι μέσα μου
καί μπρός μου ἀνοιχτή μιά πόρτα στό φῶς!
Ε.
Γυμνάσιο ΕΚΚΝ Βόλου
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013
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Τά λόγια λίγα,
yyyyy
τά συναισθήματα πολλά...
Τό σῶμα μου, τό μυαλό μου, ἡ ζωή μου
εἶναι φυλακισμένα σέ ἕνα κελί.
Ἡ καρδιά μου μισεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους,
γιατί ποτέ δέν ἔνιωσα ἀγάπη.
Προσπαθῶ, παλεύω γιά νά ἐπιβιώσω...
Ξύπνησα μιά μέρα καί βρέθηκα σέ ἕνα κελί,
ὑγρό, σκοτεινό, χωρίς φῶς.
Τότε κατάλαβα πώς τά ἔχασα ὅλα, ἔβαλα τό μυαλό μου νά δουλέψει
καί κατάλαβα πολλά...
Πλησιάζουν τά Χριστούγεννα καί θέλω νά τά γιορτάσω
μέ τήν οἰκογένειά μου.
Ἀλλά δέν μπορῶ, θά τά γιορτάσω μόνος μου
μέσα στό ὑγρό κελί.
Μπορεῖ νά μήν ἔχω πληγή πάνω στό σῶμα μου,
ἀλλά ἔχω στήν καρδιά μου.
Ναί, ἔχω πληγωθεῖ πολύ
καί εὐτυχῶς ἔχω τήν οἰκογένειά μου δίπλα μου.
Ὅταν πέθανε ὁ πατέρας μου εἶχα τρελαθεῖ,
ἐκείνη τή στιγμή ἔχασα τά πάντα.
Ἤμουν μόνο δεκαπέντε χρονῶν, δέν καταλάβαινα τίποτα.
Χώθηκα μέσα στά στενά,
μέ βρῆκαν μισοπεθαμένο ἀπό τήν πείνα
καί ἀπό τόν πόνο...
Ναί, ἔχω περάσει πολλά, ἀλλά αὐτά μέ πονᾶνε ἀκόμα.
Μ.Α.

yyyyy
10
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Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ δύναμι τοῦ Θεοῦ
...Ἀπό τήν ψυχή τῶν Ἑλλήνων
ἀναβλύζουν ἀενάως δυνάμεις. Ποιές
δυνάμεις κρατοῦν ὄρθια τήν Ἑλλάδα
πάνω στά ἱστορικά της βράχια; Ἡ
γεωγραφική της θέσι; Τά ὅπλα της;
Ἡ ἀνδρεία τῶν παιδιῶν της; Τό ἔνδοξο παρελθόν της; Ἡ προστασία τῶν
συμμάχων της; Ἔχουν κι αὐτά σημασία. Μά πάνω ἀπ’ ὅλ’ αὐτά εἶναι ἡ
δύναμι τοῦ Θεοῦ, πού δέν ἀφήνει
τό μικρό αὐτό ἔθνος νά ἐξαφανιστῇ.
Ἐπιτρέπει Ἐκεῖνος θύελλες καί καταιγίδες, γιά νά τό ἀναδείξῃ ἀκόμη μιά
φορά καί νά καταισχύνῃ ὅσους μισοῦν τήν ἀλήθεια καί τό φῶς.
Ἡ Ἑλλάδα δέν θά καταστραφῇ.
Ἔχει σημαία τόν σταυρό, πηδάλιο τό
Εὐαγγέλιο, πυξίδα τήν ἁγνή της συνείδησι, ἄγκυρα τήν ἐλπίδα, πολικό
ἀστέρα τίς θυσίες τῶν ἀναριθμήτων
μαρτύρων, κυβερνήτη τόν Χριστό. Ὁ
Κύριος εἶναι μαζί της. Ὅταν φαίνεται
νά καταποντίζεται, Ἐκεῖνος ἐκτείνει
τόν βραχίονά του τόν ἰσχυρό καί μᾶς
ἐμψυχώνει φωνάζοντας «Θαρσεῖτε, ἐγώ
εἰμι· μή φοβεῖσθε», καί μᾶς σῴζει. Μᾶς
σῴζει θαυματουργικά. Ὅλη ἡ ἱστορία
τοῦ ἔθνους μας εἶναι ἕνα θαῦμα. «Τίς
Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; σύ εἶ ὁ Θεός
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013

ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)»! (Ψαλμ. 76,
14-15). Ὁ Χριστός σῴζει τήν πατρίδα.
Ἀδελφοί! Τό πλοῖο τῆς Ἑλλάδος
ἐξακολουθεῖ νά κλυδωνίζεται. Μέσα
σ’ αὐτό εἴμαστε ὅλοι. Τέτοιες ὧρες
ποιός θά μείνῃ ἀναίσθητος; Ὅταν τό
πλοῖο κινδυνεύει, ἀπό τόν πλοίαρχο
μέχρι τόν τελευταῖο ναύτη ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τήν σωτηρία του. Ὅλοι
ἄς κοπιάσουμε, ἄς ἀγρυπνήσουμε
γιά τήν πατρίδα. Ταυτοχρόνως νά
χρησιμοποιοῦμε τόν ἀσύρματο τῆς
προσευχῆς μέ τό σῆμα «Κύριε, σῶσον
με!».
† Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου
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Τό δόσιμο δέν μετριέται μέ τό χρῆμα
τοῦ Ἀββᾶ Δωροθέου

K

ανένας δέν μπορεῖ νά πεῖ:
«Εἶμαι φτωχός, μέ τί νά κάνω
ἐλεημοσύνη;». Γιατί καί ἄν ἀκόμα
δέν μπορεῖς νά δώσεις τόσα ὅσα
ἐκεῖνοι οἱ πλούσιοι πού ἔβαζαν τίς
δωρεές τους στό θησαυροφυλάκιο
του ναοῦ, τότε δῶσε δύο λεπτά,
σάν ἐκείνη τή χήρα τή φτωχή, καί
τά δέχεται ἀπό μέρους σου ὁ Θεός
καλύτερα ἀπό τίς δωρεές τῶν
πλουσίων. Δέν ἔχεις οὔτε τόσα;
Ἔχεις ὅμως δυνάμεις καί μπορεῖς
νά ἐλεήσεις τόν ἄρρωστο μέ τίς
ὑπηρεσίες σου. Δέν μπορεῖς οὔτε
αὐτό; Μπορεῖς μέ τόν καλό σου λόγο νά παρηγορήσεις τόν ἀδελφό
σου. Ἐλέησέ τον λοιπόν μέ τόν παρηγορητικό λόγο καί ἄκουσε αὐτόν
πού λέει: «Ὁ καλός λόγος εἶναι
προτιμότερος ἀπό τά δῶρα». Ὑπόθεσε τώρα ὅτι οὔτε μέ τό λόγο δέν
μπορεῖς νά δείξεις ἔλεος. Μπορεῖς
ὅμως, ἄν θυμώσει μαζί σου ὁ
ἀδελφός σου, νά τόν βοηθήσεις
ἀντέχοντάς τον τήν ὥρα τῆς ταραχῆς, τότε πού τόν βλέπεις νά
ἐπηρεάζεται ἀπό τόν κοινό σας
12
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ἐχθρό, τό διάβολο. Καί, ἀντί νά τοῦ
πεῖς μιά κουβέντα καί νά τόν ταράξεις περισσότερο, μπορεῖς νά σωπάσεις καί νά ἐλεήσεις τήν ψυχή
του, παίρνοντάς την ἀπό τά νύχια
τοῦ ἐχθροῦ. Μπορεῖς ἀκόμα, ἄν
ἁμαρτήσει εἰς βάρος σου ὁ ἀδελφός
σου, νά τόν ἐλεήσεις καί νά τοῦ συγχωρήσεις τήν ἁμαρτία του, γιά νά
συγχωρεθεῖς καί σύ ἀπό τόν Θεό.
Γιατί ἡ Γραφή λέει: «Συγχωρεῖτε γιά
νά σᾶς συγχωρήσει καί σᾶς ὁ
Θεός». Καί νά πού ἐλεεῖς τήν ψυχή
τοῦ ἀδελφοῦ σου, συγχωρώντας του
ὅ,τι σοῦ ἔκανε. Γιατί ὁ Θεός μᾶς
ἔδωσε τήν ἐξουσία, ἄν θέλουμε, νά

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013

συγχωροῦμε ὁ ἕνας τά σφάλματα
τοῦ ἄλλου. Μπορεῖ λοιπόν νά μήν
ἔχεις μέ τί νά ἐλεήσεις τό σῶμα τοῦ
συνανθρώπου σου, ἀλλά ἐλεεῖς τήν
ψυχή του. Καί ὑπάρχει μεγαλύτερο
ἔλεος ἀπό αὐτό πού προσφέρεται
στήν ψυχή τοῦ ἄλλου; Ὅσο πιό πολύτιμη εἶναι ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα
ἄλλο τόσο καί τό ἔλεος πού προσφέρεται στήν ψυχή εἶναι μεγαλύτερο
ἀπό αὐτό πού δίνεται στό σῶμα.
Ἑπομένως κανένας δέν μπορεῖ
νά πεῖ: «Δέν μπορῶ νά κάνω ἐλεημοσύνη». Ὁ καθένας μπορεῖ, ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητες καί τήν κατάσταση στήν ὁποία βρίσκεται.
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Ἑτοιμάσου γιά πειρασμό...
τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ο

ταν θελήσεις νά κάνεις ἀρχή
καλοῦ ἔργου, πρῶτα νά ἑτοιμάσεις τόν ἑαυτό σου γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν πειρασμῶν, πού
πρόκειται νά ἔρθουν ἐναντίον
σου.
Γιατί ὁ ἐχθρός, ὅταν δεῖ κά ποιον ν’ ἀρχίζει μέ θερμή πίστη
μιά θεάρεστη ζωή, συνηθίζει νά
τοῦ ἐπιτίθεται μέ διάφορους καί
φοβερούς πειρασμούς, ὥστε νά
δειλιάσει ἀπ’ αὐτούς ὁ ἄνθρωπος καί νά ἐγκαταλείψει τήν
καλή του πρόθεση.
Καί παραχωρεῖ ὁ Θεός νά πέ-

14

σεις σέ πειρασμό γιά νά χτυπήσεις ἐπίμονα τή θύρα (τοῦ ἐλέους)
Του καί γιά νά ριζώσει μέσα στό
νοῦ σου, ἀπό τό φόβο τῶν θλί ψεων, ἡ μνήμη Ἐκείνου, καί γιά
νά Τόν πλησιάσεις μέ τίς προσευχές, ὥστε ν’ ἁγιασθεῖ ἔτσι ἡ καρδιά σου ἀπό τήν ἀκατάπαυστη ἐν θύμησή Του.
Καί ὅταν Τόν ἐπικαλεῖσαι, θά
σέ ἀκούσει.
Καί θά μάθεις ἔτσι ὅτι ὁ Θεός
εἶναι αὐτός πού σέ λυτρώνει.
Καί τότε θά νιώσεις τήν παρουσία Ἐκείνου πού σ’ ἔπλασε καί σέ
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δυναμώνει καί σέ προστατεύει.
Γιατί ἡ σκέπη καί ἡ πρόνοια
τοῦ Θεοῦ ἀγκαλιάζουν ὅλους τούς
ἀνθρώπους.
Δέν γίνονται ὅμως ὁρατές παρά μόνο σ’ ἐκείνους πού καθάρισαν τόν ἑαυτό τους ἀπό τήν ἁμαρτία καί εἶναι συνεχῶς προσηλωμένοι στόν Θεό.
Ἐξαιρετικά μάλιστα φανερώνεται σ’ αὐτούς ἡ βοήθεια καί ἡ
πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν μποῦν
σέ μεγάλη δοκιμασία γιά χάρη
τῆς ἀλήθειας, γιατί τότε τίς αἰσθάνονται πολύ καθαρά μέ τήν
αἴσθηση τοῦ νοῦ.
Μερικοί, πού εἶδαν αὐτή (τή
βοήθεια) και μέ τά σωματικά τους
μάτια, ἀνάλογα μέ τίς δοκιμασίες,
καί διαπίστωσαν ἔτσι τή συμπαράσταση τοῦ Θεοῦ, ὑποκινήθηκαν
ἀπ’ αὐτή σέ γενναῖες πράξεις,
ὅπως μαθαίνουμε γιά τόν Ἰακώβ
καί τόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καί τούς
Τρεῖς Παῖδες καί τόν Ἀπόστολο
Πέτρο καί τούς ἄλλους Ἁγίους,
πού ἀθλήθηκαν γιά τόν Χριστό.
Σ’ αὐτούς (ἡ θεία βοήθεια)
ἦταν ὁλοφάνερη, ἔχοντας ἀνθρώπινη μορφή, δίνοντάς τους θάρΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013

ρος καί προετοιμάζοντάς τους γιά
τόν ἀγῶνα τῆς εὐσέβειας.
Ἀλλά καί στούς Πατέρες, πού
ἔζησαν στήν ἔρημο καί ἔδιωξαν
ἀπό κεῖ τούς δαίμονες καί ἔγιναν
κατοικητήρια ἀγγέλων, καί σ’
αὐτούς παρουσιάζονταν συνεχῶς
οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, καί μέ κάθε τρόπο τούς βοηθοῦσαν καί τούς
συμπαραστέκονταν σέ ὅλα καί
τούς στήριζαν καί τούς λύτρωναν
ἀπό τούς πειρασμούς πού οἱ ἄ γριοι δαίμονες τούς προξενοῦσαν.
Ἀλλά καί μέχρι σήμερα δέν
ἀπομακρύνεται ἡ βοήθεια τοῦ
Θεοῦ ἀπό τούς ἀνθρώπους πού
ὁλοκληρωτικά ἀφιερώθηκαν στά
ἔργα πού Ἐκεῖνος εὐαρεστεῖται,
ἀλλά βρίσκεται κοντά σέ ὅλους
ὅσοι Τόν ἐπικαλοῦνται.
15
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Στόν κατεστραμμένο ἔμπορο
πού ὅλοι ἐγκατέλειψαν
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Γ

ράφεις ὅτι καταστράφηκες. Οἱ φίλοι σέ ἐγκατέλειψαν. Οἱ μέν ἀποστρέφουν τήν κεφαλή τους ἀπό σένα, οἱ δέ σέ κοροϊδεύουν. Μόνο ἡ
πίστη στόν Θεό σέ κρατᾶ, γιά νά
μήν τρελαθεῖς ἤ νά μήν κάνεις κακό
στόν ἑαυτό σου. Ἔτσι γράφεις.
Καταστράφηκε ἡ περιουσία σου,
δέν καταστράφηκες ἐσύ. Κατεστραμμένος ἔμπορος δέν σημαίνει καί κατεστραμμένος ἄνθρωπος. Ὁ πλοῦτος δέν γεννήθηκε μαζί
σου· στόν δρόμο τῆς ζωῆς τόν ἀπέκτησες καί στό τέλος τῆς ζωῆς πρέπει νά ἀποκολληθεῖς ἀπ’ αὐτόν.
Ἀλλά ἐπειδή ὁ πλοῦτος ἀποκολλήθηκε ἀπό σένα πρίν ἀπό τό τέλος
τῆς ζωῆς σου, αὐτό σέ πικραίνει.
Ὅμως ἀκριβῶς αὐτό τούς πολλούς
ἐξυπηρέτησε ὡς μέγιστη τύχη.
Ἀφοῦ ξεκολλώντας ἀπό τόν σάπιο
πλοῦτο τοῦ χώματος, ἐκεῖνοι εἶχαν
ἀκόμα ἀρκετό χρόνο νά πλουτίσουν
τίς ψυχές τους μέ τόν Θεό. Γιά ἐκείνους ὅμως πού πετοῦν ἀπό πάνω
τους τό σαμάρι τοῦ πλούτου ταυτό-

16

χρονα μέ τό σαμάρι τοῦ σώματος
μπορεῖ νά εἶναι ἀργά γιά ὅλα καί
ὅλα νά ἔχουν χαθεῖ.
Τίμια δούλεψα, γράφεις. Ὅμως
στήν τιμιότητα ἔχει ὑποσχεθεῖ
αἰώνιο βραβεῖο καί ὄχι ἐφήμερο.
Ἀπό τήν τίμια ἐργασία ὁ ἄνθρωπος
μπορεῖ νά πλουτίσει, μπορεῖ καί νά
φτωχύνει. Ἀλλά ὅπως ὁ πλοῦτος

ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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δέν κάνει τόν τίμιο περισσότερο
ἄνθρωπο, ἔτσι καί ἡ φτώχεια δέν
τόν κάνει λιγότερο ἄνθρωπο. Ὅποιος σκέφτεται διαφορετικά,
τοῦτος δέν ζεῖ στήν χριστιανική ἐποχή, ἀλλά στήν παλιά εἰδωλολατρική, στήν ὁποία ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ζυγιζόταν μέ τό βάρος τοῦ χρυσοῦ. Ὁ Χριστός γι’ αὐτό καί παραδόθηκε στό νά Τόν σταυρώσουν
στόν Γολγοθά, ὥστε νά καταστρέψει
αὐτό τό βάρβαρο ζύγι ἀνάμεσα
στούς ἀνθρώπους, καί νά τοποθε-

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013

τήσει ἄλλο, πνευματικό καί ἠθικό.
Κατά τό ζύγι τοῦ Χριστοῦ ἐκεῖνο πού
κάνει μόνιμη τήν ἀξία μέσα στόν
ἄνθρωπο οὔτε ἀπό τόν πλοῦτο
ἀπορρέει οὔτε ἀπό τήν φτώχεια χάνεται. Ἀλλά ἀπό τήν ἰσχυρότερη ἤ
ἀσθενέστερη ἀγάπη ἀπέναντι στόν
νόμο τοῦ Θεοῦ ἐξαρτᾶται ἡ παλίρροια ἤ ἡ ἄμπωτις αὐτῆς τῆς μόνιμης
ἀξίας πού δέν κατεβαίνει στόν τάφο
μαζί μέ τό σῶμα.
Τό ὅτι σέ ἐγκατέλειψαν οἱ φίλοι
στήν ἀνάγκη, καί τώρα ἤ ἀποστρέφουν τήν κεφαλή τους ἀπό σένα ἤ
σέ κοροϊδεύουν ἀνοιχτά, αὐτό σέ
πονᾶ ὄντως, ὅμως εἶναι μόνο μιά
νέα μαρτυρία τῆς παμπάλαιης
ἀνθρώπινης ἐμπειρίας. Ὅταν σταύρωσαν τόν Κύριο Χριστό, ποῦ ἦταν
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πρίν ἀπό αὐτό
ἤθελαν νά Τόν κάνουν βασιλιά καί
Τοῦ φώναζαν «Ὡσαννά»;
Εἶναι καλό πού κρατᾶς τήν πίστη στόν Θεό. Κι ἐκείνη θά κρατᾶ
ἐσένα σ’ αὐτές τίς δύσκολες μέρες, οἱ ὁποῖες θά περάσουν σάν ὁμίχλη. Κοίτα, κάποιοι ἄνθρωποι κουβαλοῦν τό μπαστούνι σάν στολίδι,
ἄλλοι πάλι γιά βοήθεια στούς δύσκολους δρόμους. Ἡ πίστη στόν Θεό
17
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καί στολίζει καί βοηθᾶ τόν ἄνθρωπο.
Ὅσο ἤσουν εὐκατάστατος περισσότερο τήν κρατοῦσες σάν στολίδι, τώρα σοῦ ἔχει γίνει ἀπαραίτητο στήριγμα. Ἐκείνη ἔχει πιό φωτεινό πρόσωπο ὅταν διακονεῖ καί βοηθᾶ, παρά ὅταν μόνο στολίζει.
Φοβᾶσαι νά μήν τρελαθεῖς, γράφεις. Μήν φοβᾶσαι, εἶναι ἐλάχιστοι
ἐκεῖνοι πού τρελάθηκαν ἀπό τόν
πλοῦτο.
Φοβᾶσαι νά μήν κάνεις κακό
στόν ἑαυτό σου, λές. Αὐτοκτονία
σκέφτεσαι; Μά αὐτό εἶναι τό τέλειο
συμπόσιο τῶν διαβόλων. Σχοινί γύρω ἀπό τό λαιμό – ἡ αἰώνια ζωή χαμένη. Καί ὄντως, στήν ἀπότομη καί

18

δυσμενῆ στροφή τῆς ζωῆς σου τίποτα δέν μπορεῖ νά κρατήσει τόν
ἄνθρωπο ἐκτός ἀπό τήν ζωντανή πίστη στόν ζῶντα Θεό, ὁ Ὁποῖος δίνει
καί παίρνει, καί παίρνει καί δίνει,
δοκιμάζοντας παράλληλα τήν πίστη
μας καί τήν ἀγάπη μας.
Οἱ ἄπιστοι κατεβαίνουν μέ τόν
Ἰούδα στό ποτάμι γιά νά κρεμαστοῦν, ἐνῶ οἱ ψυχές μέ ἡρωϊκή πίστη ἀνεβαίνουν στόν Γολγοθᾶ γιά
νά πιοῦν τό ποτήρι τῆς πίκρας καί
ν’ ἀναστηθοῦν.
Ὁ Θεός ἄς σοῦ δίνει βοήθεια.
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Δρόμος
δίχως Θεό δέν ἀντέχεται...», Ἱεραποστολικές
Ἐπιστολές Α´, Ἐκδ. «Ἐν Πλῶ», σ. 28
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«Ἐδῶ, στή γῆ, ὅλα τά καλά καί τά κακά
κάποτε τελειώνουν»
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Κ

οίτα πόσα κάστρα καί παλάτια
βασιλιάδων, ἡγεμόνων καί
ἀρχόντων εἶναι σωριασμένα σέ
ἐρείπια! Σκέψου πόση δύναμη καί
πόσο πλοῦτο εἶχαν κάποτε!
Τώρα ἔχουν ξεχαστεῖ καί τά ὀνόματά τους. Λέει ἡ Γραφή: «Πολλοί
ἄρχοντες ἔχασαν τήν ἐξουσία τους
καί κάθησαν στό χῶμα, κι ἕνας ἄσημος, πού κανείς δέν φανταζόταν ὅτι
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013

θά γίνει βασιλιᾶς, φόρεσε στέμμα».
Δέν σοῦ φτάνουν αὐτά; Συλλογίσου τότε, ποιά εἶναι ἡ ἀξία σου
ὅταν κοιμᾶσαι; Μήπως δέν μπορεῖ
κι ἕνα ζωύφιο νά σέ θανατώσει;
Ναί, πολλοί πέθαναν ἔτσι στόν
ὕπνο τους. Ἀλήθεια, ἀπό μιά
κλωστή κρέμεται ἡ ζωή μας! Κόβεται ἡ κλωστή καί τελειώνουν ὅλα.
Ἔτσι νά φιλοσοφεῖς καί νά μή σα19
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γηνεύεσαι ἀπό τήν ὀμορφιά, τά
πλούτη, τή δόξα, τίς ἀπολαύσεις.
Ἕνα μόνο νά σέ ἀπασχολεῖ: Ποῦ
τελειώνουν ὅλα αὐτά. Θαυμάζεις
ὅσα βλέπεις ἐδῶ στή γῆ; Πιό ἀξιοθαύμαστα, ὅμως, εἶναι ἐκεῖνα πού
ἀναφέρονται στίς Ἅγιες Γραφές.
Δεῖξε μου ἕναν ἀγέρωχο ἄρχοντα ἤ ἕναν λαμπροντυμένο πλούσιο, ὅταν ψήνεται ἀπό τόν πυρετό,
ὅταν ψυχομαχεῖ, καί τότε θά σέ ρωτήσω: «Ποῦ εἶναι ἐκεῖνος, πού περνοῦσε ἀπό τήν ἀγορά καμαρωτός
καί περήφανος μέ ἀκολούθους καί
σωματοφύλακες; Ποῦ εἶναι ἐκεῖνος,
πού φοροῦσε πανάκριβα ροῦχα;
Ποῦ εἶναι ἡ χλιδή τῆς ζωῆς του, ἡ
πολυτέλεια τῶν συμποσίων του, οἱ
ὑπηρέτες, οἱ παρατρεχάμενοι, τά γέλια, οἱ ἀνέσεις, οἱ σπατάλες;».
Ὅλα ἔφυγαν καί πέταξαν. Τί ἀπέγινε τό σῶμα, πού ἀπολάμβανε τόση ἡδονή; Πλησίασε στόν τάφο καί
κοίτα τή σκόνη, τή σαπίλα, τά σκουλήκια. Κοίτα καί στέναξε πικρά.
Καί μακάρι τό κακό νά περιοριζόταν
σέ τούτη τή σκόνη πού βλέπεις. Ἀπό
τόν τάφο καί τά σκουλήκια φέρε τή
σκέψη σου στό ἀκοίμητο σκουλήκι
τῆς ἄλλης ζωῆς, στό τρίξιμο τῶν δο20

ντιῶν, στό αἰώνιο σκοτάδι, στήν
ἄσβεστη φωτιά, στίς πικρές καί
ἀφόρητες ἐκεῖνες τιμωρίες, πού δέν
θά ἔχουν τέλος.
Ἐδῶ, στή γῆ, καί τά καλά καί τά
κακά κάποτε, ἀργά ἤ γρήγορα, τελειώνουν, ἐκεῖ, ὅμως, καί τά δύο
διαρκοῦν αἰώνια. Καί διαφέρουν
ὡς πρός τήν ποιότητα ἀπό τά καλά
καί τά κακά τοῦ κόσμου τούτου τόσο, πού δέν εἶναι δυνατόν νά τό
ἐκφράσει κανείς μέ λόγια.
Τί ἔγιναν, λοιπόν, ὅλα ἐκεῖνα τά
μεγαλεῖα; Τί ἔγιναν τά χρήματα καί
τά κτήματα; Ποιός ἄνεμος φύσηξε
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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καί τά πήρε καί τά σκόρπισε; Τί θέλει, πάλι, κι αὐτή ἡ ἀνώφελη δαπάνη γιά τήν κηδεία, πού καί τόν νεκρό δέν ὠφελεῖ καί τούς οἰκείους
του ζημιώνει; Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε γυμνός ἀπό τόν τάφο.
Ἄς μή γίνεται, λοιπόν, ἡ κηδεία
ἀφορμή ἱκανοποιήσεως τῆς μανίας
μας γιά ἐπίδειξη. Ὁ Κύριος εἶπε:
«Πείνασα καί μοῦ δώσατε νά
φάω, δίψασα καί μοῦ δώσατε
νά πιῶ, ἤμουνα γυμνός καί μέ
ντύσατε». Ὅμως δέν εἶπε: «Ἤμουνα νεκρός καί μέ θάψατε». Γιατί,
ἄν μᾶς παραγγέλλει νά μήν ἔχουμε
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013

τίποτα περισσότερο ἀπό ἕνα σκέπασμα, ὅταν ζοῦμε, πολύ περισσότερο ὅταν πεθάνουμε. Ποιάν ἀπολογία θά δώσουμε στόν Θεό, λοιπόν, ὅταν ξοδεύουμε τεράστια ποσά γιά νά κηδέψουμε ἕνα νεκρό
σῶμα, τή στιγμή πού ὁ Χριστός, μέ
τή μορφή τῶν φτωχῶν συνανθρώπων μας, τριγυρνάει πεινασμένος
καί γυμνός, κι ἐμεῖς ἀδιαφοροῦμε
γι’ αὐτό;
Ὅλα ὅσα σᾶς λέω, βέβαια, εἶναι
ανώφελα γιά κείνους πού ἔχουν
ἤδη πεθάνει. Ἄς τ’ ἀκούσουν,
ὅμως, οἱ ζωντανοί καί ἄς συνέλθουν, ἄς λογικευτοῦν, ἄς διορθωθοῦν. Ὅπου νά ’ναι θά ἔρθει καί ἡ
δική τους ὥρα. Δέν θ’ ἀργήσουν νά
βρεθοῦν κι αὐτοί, δέν θ’ ἀργήσουμε
νά βρεθοῦμε ὅλοι μας, μπροστά στό
φοβερό Κριτήριο, ὅπου θά δώσουμε λόγο γιά τίς πράξεις μας. Ἄς
ἀγωνιστοῦμε, λοιπόν, νά γίνουμε
καλύτεροι, ἐγκαταλείποντας τήν
ἁμαρτία καί ἀκολουθώντας τήν
ἀρετή, γιά νά μή χάσουμε τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, γιά ν’ ἀποκτήσουμε τά ἄφθαρτα ἀγαθά, πού ἔχει
ἑτοιμάσει γιά μᾶς ὁ φιλάνθρωπος
Κύριος.
21

FiloiFylakismnew 2013_Layout 1 11/11/2013 3:46 ΜΜ Page 22

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ

✍

✍ Γειά σας, εἶμαι πρώην χρήστης

καί ἐκτίω ποινή γιά μεταφορά ναρκωτικῶν. Δέν θέλω νά σᾶς κουράσω μέ
τήν κράτησή μου στή φυλακή οὔτε μέ
τίς συνθῆκες σίτισης καί διαβίωσης.
Θέλω νά πιστεύω ὅτι γνωρίζετε τό θέμα ἀπό πρῶτο χέρι καί ὁ καθένας τό
ἀντιμετωπίζει διαφορετικά. Προσωπικά ἀκολούθησα τή συμβουλή ἑνός ἰσοβίτη καί θέλω νά βλέπω τήν κράτησή
μου ὡς θεραπεία καί ὄχι ὡς τιμωρία,
ὅπως καί ἄν ακούγεται στόν καθένα
αὐτό. Αὐτή τή στιγμή μετράω 39 μῆνες

καθαρός καί κρατιέμαι μακριά ἀπό ὅλα
αὐτά πού παίζουν γύρω μου.
Ψυχολογική στήριξη καί βοήθεια
μοῦ δίνει ἡ γυναίκα μου καί ὁ δεκατετράχρονος γιός μου, ἔχουν χαρεῖ μέ
τήν ἀποχή μου ἀπό τά ναρκωτικά καί
περιμένουν τήν ἀποφυλάκισή μου γιά
νά ξαναγίνουμε οἰκογένεια.
Ἡ πρώτη μου ἄδεια ἦταν φανταστική, πέντε ὑπέροχες μέρες μέ τήν
ἀγκαλιά τῆς γυναίκας καί τοῦ παιδιοῦ,
πάτησα χῶμα, ἔκανα τό μπάνιο μου
κ.λπ. Στή δεύτερη ἄρχισα νά ἔρχομαι
Ναύπλιο.

22
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ἀντιμέτωπος μέ τή δική τους πραγματικότητα. Ἕνα ἄδειο ψυγεῖο, ἕνα τραπέζι γεμᾶτο λογαριασμούς, καί μιά
προσπάθεια στά πρόσωπά τους νά
μοῦ κρύψουν τήν πραγματικότητά
τους.
Αἰσθάνθηκα ἀνίκανος νά τούς
βοηθήσω, ἄχρηστος· τό μόνο πού
μποροῦσα νά τούς προσφέρω ἦταν ἡ
παρουσία μου, μιά ὑπόσχεση ὅτι ὅλα
θά φτιάξουν μέ ὑπομονή. Ἕνας συγκρατούμενος τότε μοῦ μίλησε γιά τόν
Σύλλογό σας καί γιά τό ἐθελοντικό
ἔργο σας. Καταλαβαίνω πώς δέν πρόκειται νά λυθεῖ τό πρόβλημά μου·
ἁπλά εὐελπιστῶ νά πάρει μιά ἀνακούφιση. Δεν γνωρίζω τί μπορεῖτε νά
προσφέρετε ἤ νά κάνετε καί ἔτσι δέν
ξέρω τί νά σᾶς ζητήσω. Αὐτό πού θά
ἤθελα ἦταν νά μποροῦσα νά προσφέρω στό παιδί τά τετράδια - βιβλία πού
χρειάζεται γιά τή σχολική χρονιά πού
ξεκινάει.
Μέ συγχωρεῖτε γιά τό μακροσκελές τοῦ γράμματος· ἴσως εἶχα ἀνάγκη
νά μιλήσω.
I.Z.

✍ Εἶμαι 25 ἐτῶν καί εἶμαι προφυλακισμένος ἐδῶ καί 15 μῆνες. Ἔκανα
κάποια λάθη καί τώρα τά πληρώνω
πολύ ἀκριβά, ὄχι γιατί εἶμαι στή φυλακή, ἀλλά γιατί μοῦ λείπει ἡ κόρη
μου καί ἡ γυναίκα μου, μοῦ ἔχουν λείψει πολύ οἱ στιγμές πού περνούσαμε
σάν οἰκογένεια. Ὅ,τι ἔκανα τό ἔκανα
γιά τήν κόρη μας, γιατί δέν ἤθελα νά
τῆς λείψει τίποτα· ὁποιοσδήποτε γονιός, πιστεύω, θά ἔκανε τά πάντα γιά
τό παιδί του.
Ἀπό ἀγανάκτηση ἔφτασα στό σημεῖο αὐτό, γιατί ἀπό μικρός τά ἔκανα
ὅλα μόνος μου. Μόνος μου πῆγα φαντάρος, μόνος μου σπούδαζα καί μόνος μου τάιζα τήν οἰκογένειά μου. Θέλω πολύ να γυρίσω στό σπίτι μου καί
νά τ’ ἀφήσω ὅλα πίσω. Θέλω μιά δεύτερη εὐκαιρία γιά νά μπορέσω νά
φτιάξω τήν οἰκογένειά μου. Σᾶς παρακαλῶ νά μέ βοηθήσετε· εἴμαστε μιά
γενιά ἡ ὁποία εἶναι καταδικασμένη νά
μείνει στάσιμη καί χωρίς ὄνειρα. Τό
μόνο πού ἤθελα ἦταν νά μπορέσουμε
νά ζήσουμε σάν ἄνθρωποι.
N.K.

<<

<
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013
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ANAΓKEΣ, EΛΛEIΨEIΣ KAI EKKΛHΣH TOY «ΟΝΗΣΙΜΟΥ»
Ἡ στήριξη τοῦ Συλλόγου μας παρέχεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό
τήν ἀγάπη σας, τήν ὁποία καί ἐπικαλεῖται!
Οἱ προσφορές ἔχουν μειωθεῖ αἰσθητά, ἐνῶ τά αἰτήματα γιά βοήθεια πολλαπλασιάζονται διαρκῶς.
Ὁ Σύλλογός μας οὐδεμία κρατική ἐπιχορήγηση λαμβάνει.
1. Πάντα ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῶν ποικίλων
ἀναγκῶν τοῦ Συλλόγου, κυρίως γιά τίς ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατουμένων μέ αὐστηρά κριτήρια, τήν καταβολή τῶν δικαστικῶν τους ἐξόδων
καί τή βοήθεια τῶν οἰκογενειῶν τους.
2. Ἐθελοντική ἐργασία γιά τή στήριξη τοῦ ἔργου μας, ἰδίως γιά τή δωρεάν
διανομή τοῦ περιοδικοῦ μας «Φίλοι Φυλακισμένων» σέ παγκάρια τῶν
Ἱερῶν Ναῶν τῆς Πατρίδος μας. Παρακαλοῦμε, ἐπικοινωνῆστε μαζί μας,
εἴτε ἀπό ἐπαρχία εἴτε ἀπό τήν Ἀθήνα, γιά νά σᾶς στείλουμε περιοδικά.
3. Γραμματόσημα καί τηλεκάρτες.
4. Εἴδη τροφίμων (καί κονσέρβες ἰδίως γιά ἀστέγους), καθαριότητος, πρώτων βοηθειῶν.
5. Κλινοσκεπάσματα, ἀθλητικά εἴδη, ρουχισμό, 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.: ALPHA ΒΑΝΚ: (ταμιευτήριο) 353-002101-029361
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5080-063421-806
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 040 482746-50
(ἀναλυτικά στοιχεῖα λογ/μῶν SWIFT-IBAN ἀναγράφονται στήν ἱστοσελίδα μας).
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ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Ὅσιος Θεόγνωστος

«Σήμερα, ἀδελφοί μου, θά μιλήσουμε γιά τήν Βασίλισσα τήν Ἀγάπη. Φυσικόν μας εἶναι νά ἀγαπῶμεν τούς ἀδελφούς μας, διότι εἴμεθα μιᾶς φύσεως, ἔχομεν ἕνα βάπτισμα, τά Ἄχραντα Μυστήρια μεταλαμβάνομεν, ἕναν
παράδεισον ἐλπίζομεν νά ἀπολαύσωμεν. Καλότυχος ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος
ὅπου ἀξιώθηκε καί ἔλαβεν εἰς τήν καρδίαν του αὐτάς τάς δύο ἀγάπας,
εἰς τόν Θεόν καί εἰς τούς ἀδελφούς του. Διότι ὅποιος ἔχει τόν Θεόν
εἰς τήν καρδίαν του, ἔχει πάντα τά ἀγαθά καί ἁμαρτία δέν ὑποφέρει νά
κάμει, καί ὅστις δέν ἔχει τόν Θεόν εἰς τήν καρδίαν, ἔχει τόν Διάβολον καί
κάμνει πάντα τά κακά καί ὅλας τάς ἁμαρτίας».
Ἐδῶ ὁ ἅγιος σταμάτησε. Ἔπειτα μέ βροντερή φωνή συνέχισε:
«Χίλιας χιλιάδας καλά νά κάμνωμεν, ἀδελφοί μου, νηστείας, προσευχάς, ἐλεημοσύνας, καί τό αἷμα μας νά χύσωμεν διά τόν Χριστόν μας, καί
δέν ἔχομεν αὐτάς τάς δύο ἀγάπας, ἀλλά ἔχομεν τό μῖσος καί τήν ἔχθραν
είς τούς ἀδελφούς μας, ὅλα ἐκεῖνα τά καλά ὅπου ἐκάμαμεν εἶναι τοῦ Διαβόλου καί εἰς τήν κόλασιν πηγαίνομεν. Ναί, ἀδελφοί μου, διότι ἐκείνη ἡ
ἔχθρα εἶναι φαρμάκι τοῦ Διαβόλου καί καθώς βάνομεν μέσα εἰς ἑκατόν
ὀκάδας ἀλεύρι ὀλίγον προζύμι, καί ἔχει τόσην δύναμιν καί ἀνακουφίζει
ὅσον ζυμάρι καί ἄν εἶναι, ἔτσι εἶναι καί ἡ ἔχθρα. Ὅλα ἐκεῖνα, τά καλά
ὅπου ἐκάμαμεν τά γυρίζει καί τά κάνει φαρμάκι τοῦ Διαβόλου».

Ἄν θέλεις νά σέ γνωρίσει ὁ Θεός, μεῖνε ὅσο περισσότερο μπορεῖς ἄγνωστος στούς ἀνθρώπους.

Η ΑΓΑΠΗ

Κάποτε ἕνας ναυτικός βρέθηκε ναυαγός σ’
ἕνα ἀκατοίκητο τροπικό νησί μόνος κι
ἔρημος. Μέ πολλούς κόπους, χωρίς ἐργαλεῖα, ἐργαζόμενος μόνο μέ τά χέρια του,
κατάφερε νά φτιάξει μιά ξύλινη καλύβα
για νά μπορέσει νά προστατευτεῖ κατά τήν
περίοδο τῶν βροχῶν.
Πράγματι εἶχε μόλις τελειώσει τήν καλύβα ὅταν ἄρχισε νά βρέχει ἀσταμάτητα.
Ὅμως τήν δεύτερη κιόλας μέρα ἕνας κεραυνός ἔκαψε τήν καλύβα του καί τήν ἔκανε στάχτη. Ὁ ναυαγός, πού πρῶτα δόξαζε
τόν Θεό γιά τήν σωτηρία του, τώρα ἀναλύθηκε σέ δάκρυα. «Γιατί, Θεέ μου;» ἄρχισε νά λέει καί νά παραπονιέται γιά τήν καταστροφή. Κι ἐνῶ ἡ ἀπελπισία πλημμύριζε
τήν καρδιά του ἄκουσε ἀπό τό πέλαγος τό
σφύριγμα ἑνός μεγάλου πλοίου.
Σέ λίγο μιά βάρκα ἦταν στήν παραλία.
«Πῶς μέ βρήκατε σέ τούτη τήν ἐρημιά;»
τούς ρώτησε.
«Εἴδαμε», τοῦ εἶπαν, «τό σινιάλο τοῦ καπνοῦ ἀπ’ τή φωτιά πού ἄναψες»!
Ὅταν βλέπεις τά ὄνειρα, τίς ἐπιδιώξεις
καί τά ἔργα σου κάποιες φορές νά γίνονται
στάχτη κι ἀποκαΐδια, μήν ἀπελπίζεσαι.
Γιατί στ’ ἀλήθεια: «Τοῖς ἀγαπῶσι τόν
Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν».

#

μη σημειωνετε κατω απο αυτη τη γραμμη

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΣΩΤΗΡΙΑ;
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ)

MηνYματα για τον παραλHπτη

ιλOι
υλακισμενων
βΡΑβΕΙΟ ΑΚΑδΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΩΝ

ΣυΣΤΑΣη ΤηΣ ιερΑΣ Συνοδου ΤηΣ εκκΛηΣIΑΣ ΤηΣ εΛΛΑδοΣ

ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο

ονησιμος»

AΣKΛHΠIOY 60Α & ΣEPΓIOY ΠATPIAPXOY 8 –– 114 71 AΘHNA –– Τηλ.: 210 3622017

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.

κε΄, 36

τευχοΣ 14o
φθινοπωρο - χειμωναΣ 2013

διανεμεται δωρεαν

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

