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

Σ

τήν κοινωνία τῆς ἀπομόνωσης καί τοῦ φόβου, ἄς φερθοῦμε ἀνθρώπινα
καί ζεστά σέ ἀνθρώπους πού «πλήρωσαν» καί θέλουν νά ἐνταχθοῦν καί
πάλι στήν κοινωνία.
Τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῶν ἀποφυλακισμένων εἶναι ἡ εὕρεση ἐργασίας.
Κάνουμε ἔκκληση. Πολεμῆστε τήν προκατάληψη. Προσλάβετε ἀποφυλακισμένους. Θέλουν νά δουλέψουν, θέλουν νά κάνουν μιά καινούργια ἀρχή.
Ὁ ΟΑΕΔ δίνει τριπλάσια ἐπιδότηση γιά νέες θέσεις ἐργασίας ἀποφυλακισμένων, ἀπεξαρτημένων καί λοιπῶν εἰδικῶν ὁμάδων ἀπό ὅ,τι στίς ἁπλές περιπτώσεις ἀνέργων. Ἡ πρόσληψή τους θά εἶναι μιά γενναία πράξη, μεγαλύτερη
ἀπό οἱοδήποτε ἄλλο βοήθημα.
Ὁ Σύλλογός μας «ο ονησιμοσ»:
Δίνει βοηθήματα καί καλύπτει ἀνάγκες τῶν κρατουμένων καί τῶν
οἰκογενειῶν τους, καθώς καί τῶν ἀποφυλακισμένων.
Παρέχει ψυχολογική στήριξη στούς ἀποφυλακισμένους καί στίς οἰκογένειες τῶν φυλακισμένων.
Φροντίζει γιά τήν ἀποφυλάκιση ἀτόμων μέ αὐστηρά κριτήρια (ἄποροι, ὄχι ὑπότροποι κ.λπ.).
Παρέχει φιλοξενία σέ ξενοδοχεῖο γιά λίγο καιρό μετά τήν ἀποφυλάκιση ὅσων ἔχουν πρόβλημα στέγης.
Ἐνισχύει οἰκονομικά τά φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Φυλακῶν καί ἀποστέλλει δέματα μέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης
στούς φυλακισμένους.
Παρέχει δωρεάν νομική κάλυψη σέ ἀπόρους κρατουμένους.
Ἐνισχύει τίς βιβλιοθῆκες τῶν φυλακῶν μέ καλό λογοτεχνικό καί χριστιανικό βιβλίο.
Φροντίζει γιά τήν ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση τῶν ἀποφυλακισμένων.

•
•
•
•
•
•
•
•

οι περιπτωσεισ πολλεσ και οι αναγκεσ μεγαλεσ
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Aπό τις δρaστηριότητές μας

• Καθημερινά

περνοῦν ἀποφυλακισμένοι καί μέλη οἰκογενειῶν
φυλακισμένων ἀπό τά γραφεῖα
τοῦ Συλλόγου μας γιά στήριξη
καί βοήθεια. Τήν ψυχολογική
ὑποστήριξή τους ἀναλαμβάνει
συνεργάτις ψυχολόγος.
• Ο «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται
με Κοινωνικές Υπηρεσίες των
Καταστημάτων Κράτησης της Ελλάδας, καθώς καί με Ἐπιμελητές Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς, με Θεραπευτικές Κοινότητες (ΚΕΘΕΑ,
ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ).
• Ὁ Σύλλογός μας στηρίζει οἰκονομικά τό πρόγραμμα εἰκαστικῆς
θεραπείας τοῦ Κέντρου Ἀπε-

ξάρτησης Κρατουμένων Τοξικομανῶν Ἐλαιῶνα Θηβῶν.
• Ἡ «Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστημόνων», μέ τήν ὁποία ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται, ὀργανώνει κάθε ἑβδομάδα ἐπίσκεψη στή
Φυλακή Ἀνηλίκων Αὐλῶνα.
• Κ άθε χρόνο ο σύλλογος Απόστολος Τιμόθεος μάς προσφέρει
μια θεατρική παράσταση για τους
σκοπούς του συλλόγου μας. Τον
ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε να είναι κοντά στον Κύριο η
ψυχή της αείμνηστης Ξανθούλας
Παπουτσή που τα έργα της ανέβαιναν στην σκηνή.

Πολύ μεγάλα προβλήματα ἀντιμετωπίζουν οἱ οἰκογένειες τῶν φυλακισμένων, στερούμενες πολλές φορές καί τά στοιχειώδη γιά τήν ἐπιβίωσή τους.
Ὁ Σύλλογός μας συνδράμει 230 οἰκογένειες φυλακισμένων καί ἀποφυλακισμένων μέ 85 ἀνήλικα παιδιά, με οικονομικά βοηθήματα, τρόφιμα, ρουχισμό κ.λ.π.
Ἄς βοηθήσουμε αὐτές τίς οἰκογένειες νά σταθοῦν οἰκονομικά,
κοινωνικά καί ἠθικά.
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ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
Έτος

2011

2012

2013

Αριθμός βοηθούμενων
Διανομή τροφίμων (κιλά)

577
7.165

632
9.044

605
17.639

Δέματα ιματισμού & ειδών
ατομικής καθαριότητας
στις φυλακές

562

507

552

Διεκπεραιωμένες δικαστικές
υποθέσεις

42

39

32

Διανυκτερεύσεις
αποφυλακισμένων
(σέ ξενοδοχεῖο)

372

284

258

Ὁ Σύλλογος καλύπτει ἀνάγκες τῶν ἀποφυλακισμένων καί οἰκογενειῶν τῶν φυλακισμένων (μέ πληρωμή λογ/σμῶν ΔΕΚΟ, ἐνοικίων
κ.λπ.) καί προσφέρει χρηματικά ποσά στά φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν
κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν φυλακῶν γιά ὑποστήριξη τῶν ἀπόρων
κρατουμένων.
Ἐπικαλεῖται τήν ἀγάπη σας, προσωπικά ἀλλά καί προς τις ἐπιχειρήσεις, γιά την προσφορά χρημάτων ἀλλά καί εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης
(τρόφιμα, εἴδη καθαριότητος, ρουχισμός κ.λπ.), μέ τήν διαβεβαίωση
ὅτι ὅλα ἀξιοποιοῦνται μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εκδρομές
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.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014
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2014 – 2015 Πρόγραμμα εκδρομῶν
& Εκδηλώσεων «ΟΝΗΣΙΜΟΥ»
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/2014
Ἀπογευματινό στήν Ἱ. Μ. Παναγίας
Γοργοεπηκόου στήν Μάνδρα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11/2014
Ἡμερησία ἐκδρομή στήν Ἱ. Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στίς Λιβανάτες. Ἑσπερινός στήν Ἱ. Μ. Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2014
Μνημόσυνο τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Συλλόγου,
Στυλιανοῦ Μπουρμπαχάκη, στήν Ἱ. Μονή
Ἁγ. Ἰωάννου Καισαριανῆς.
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/1/2015
Κοπή Βασιλόπιτας, τοῦ συλλόγου,
στήν Παναγία Σκριποῦ στόν
Ὀρχομενό. Προσκύνημα - φαγητό στήν
Ἱ. Μ. Τιμ. Σταυροῦ Θηβῶν.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2/2015
Τελώνου καί Φαρισαίου.«ΚΑΛΟ ΤΡΙΩΔΙΟ»
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/2/2015
ΘΕΑΤΡΙΚΗ παράσταση «Ὁ Φάρος τῆς
Ἀγάπης» ὑπέρ τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/2015
Ψυχοσάββατο, Ἑσπερινός διά τόν ἑορτασμό τοῦ προστάτου τοῦ συλλόγου Ἁγ.
Ὀνησίμου, στόν
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2015
Ἀπόκρεω, Πανηγυρική Θ. Λειτουργία, στόν ἴδιο Ἱ. Ναό ὁδός Ἀσκληπιοῦ
38, Ἐξάρχεια. Θ’ ἀκολουθήσει συνάντηση στό γραφεῖο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/2/2015
Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Ἱ. Μονή Ἁγ. Πορφυρίου, στό Μήλεσι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3/2015
Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Ἀπογευματινό, Ἱ.
Ναός Ἁγίου Σάββα στό Τουτούλι Μεγάρων. (π. Τίτου Μπουρλάκη)
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ΠΕΜΠΤΗ 26/3/2015
Μέγα Ἀπόδειπνο, Ἱ. Μονή Νταοῦ
Πεντέλης.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 ἕως ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4/2015
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ: 4ήμερη ἐκδρομή στό
ὄμορφο νησί τῆς ΣΑΜΟΥ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/5/2015
Ἡμερησία ἐκδρομή, Ἄργος, Ναύπλιον.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5/2015
Ἀπογευματινό στήν ἑορτάζουσα
Ἱ. Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Παπάγου.
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 23-24/5/2015
Προυσσός – Μετόχι Ὁσίας Μαρίας
Αἰγυπτίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6/2015
Ἡμερησία στήν Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ἁγ. Μαρίνας Λοκρίδος.
ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015
Ἡμερησία στήν Ἱ. Μ. Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἄνω Χρέπας, Μαντινείας.
ΠΕΜΠΤΗ 2/7/2015 ἕως ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7/2015
7ήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή
στήν Βυζαντινή Ἀχρίδα καί τά πέριξ
αὐτῆς Μνημεῖα.
Ἐκδήλωσις ἐνδιαφέροντος γιά τίς πολυήμερες ἐκδρομές τό ταχύτερο δυνατόν.
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχῆς στά γραφεῖα τοῦ συλλόγου, Ἀσκληπιοῦ 60 & πατριάρχου
Σεργίου 8, τηλ. 210 3622 017, μέ τήν καταβολή
ἀναλόγου προκαταβολῆς, ἤ στήν ὑπεύθυνο τῶν
ἐκδρομῶν, κ. Κατηφόρη-Μπουρμπαχάκη, τηλ. 210
6715 299, ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὧρες.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ:
Διά εὐπρεπή ἐνδυμασία, λόγῳ τῆς ἱερότητος
τῶν χώρων πού ἐπισκεπτόμεθα.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΖΗΛΕΥΩ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ
Ζηλεύω!
Ὄχι τ’ ἀδερφοῦ,
τή δόξα ἤ τό χρῆμα.
Μά τή ζωή ἑνός ληστῆ...
Τό ἔγκλημα, τό κρῖμα.
Ζηλεύω!
Ὅ,τι ἔκαμε,
φόνους, κλεψιές καί μίση.
Τ’ ἄδικα, πού τόν φέρανε
σ’ ἑνός σταυροῦ... τήν κρίση.
Ζηλεύω!
Ἑνός Ληστή,
τήν τύχη καί τά τέλη.
Πῶς ἤθελα νά ’μουν ἐγώ,
Στό ἴδιο, ΕΚΕΙΝΟΥ! Τό πλευρό,
νά μοῦ ’σπαγαν τά σκέλη.
Ζηλεύω!
Ναί, τά ἔργα του,
Τή θέση του, τό βίο.
Ζηλεύω, πού σταυρώθηκε,
και ήταν ο ληστής,
ο ένας απ’ τους δύο.
Ζηλεύω!
Ναί Ληστή,
Τή δίκη, τή θανή σου,
Τό «Μνήσθητι»
Που σ’ ἄνοιξε τήν πύλη
Παραδείσου.
Κ. Λ.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014
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Ποτέ μή λές ποτέ
Άρθρο κρατουμένου στην εφημερίδα 2ου σχολείου
Β’ Ευκαιρίας Λάρισας.

Κ

ανείς δέν γεννήθηκε παράνομος, οὔτε κρατούμενος. Ἡ ζωή
τά ἔφερε ἔτσι καί τά πράγματα δέν ἔγιναν ἔτσι ὅπως τά εἴχαμε ὀνειρευτεῖ. Λάθος ἐπιλογές μᾶς ὁδήγησαν ἐδῶ πού εἴμαστε τώρα.
Ἐμεῖς πληρώνουμε τό χρέος μας ἀπέναντι στήν πολιτεία στερώντας
ἀπό ἐμᾶς τό πολυτιμότερο ἀγαθό, τήν ἐλευθερία.
Μπαίνοντας φυλακή δέν ἦρθε καί τό τέλος τοῦ κόσμου. Εἴμαστε σέ
ἐπαγρύπνηση καί ἀδικαιολόγητα σέ ἀδράνεια (Κακῶς βέβαια). Ἐνῶ
εἴμαστε σέ θέση, νιώθουμε καί μποροῦμε νά κάνουμε κάτι δημιουργικό, δυστυχῶς δέν ὑπάρχουν ἐρεθίσματα γιά κάτι τέτοιο.
Τελειώνοντας λέω ἁπλά ὅτι εἴμαστε ἐδῶ ἕτοιμοι γιά τό κοινό καλό
τῶν κρατουμένων, πάντα σέ ἐπαγρύπνηση, καί ἐπειδή ὅλα ἔχουν ἡμερομηνία λήξης, κάνουμε ὑπομονή περιμένοντας τή λήξη τῆς δικιᾶς
μας στέρησης τῆς ἐλευθερίας μας...
Μ. Κ.

Ἀπό ἐφημερίδα ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ
τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου ΕΚΚΝΑ (Φυλακές Ἀνηλίκων Αὐλώνας)
1. Μή σεβαστεῖς ποτέ αὐτόν πού
λέει πώς σέ σέβεται, σεβάσου
αὐτόν πού σοῦ δείχνει τό σεβασμό καί δέν σοῦ τό ἔχει πεῖ πώς
σέ σέβεται!!!
2. Σχολεῖο γιά μένα σημαίνει
κοινωνία μέ ἄλλον, ἀνταλλάσσεις ἀπόψεις, μαθαίνεις πράγματα πού δέν γνωρίζεις καί θά σοῦ
χρειασθοῦν στή ζωή. Στή φυλακή, ὅταν αποφάσισα νά πάω σχολεῖο δέν τό σκέφθηκα πολύ. Εἶπα
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στόν ἑαυτό μου: «Πήγαινε καί δέν
τό μετανιώσεις».
3. Τώρα πού εἶμαι μέσα καί «καθάρισα»... κυρίως καθάρισε τό μυαλό μου, δέν μπορῶ νά καταλάβω
πῶς οἱ γονεῖς μου, πού τόσο πολύ
ἀδιαφόρησα γι’ αὐτούς, βρίσκουν
τό κουράγιο νά μέ στηρίξουν καί
νά μοῦ δείχνουν πόσο νοιάζονται
γιά μένα. Τότε ἔνιωθα μόνος, σέ
ἀντίθεση μέ τό τώρα πού νιώθω
ὅτι ἔχω μιά δεμένη οἰκογένεια.
ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

4. Ἕνας φίλος μου πρίν τόν πάρει ὁ θάνατος μοῦ εἶπε: «Ἔχουμε μόνο μιά εὐκαιρία νά ἔρθουμε στή ζωή, πρέπει νά τήν χαροῦμε σάν τό κάθε δευτερόλεπτο
νά εἶναι τό τελευταῖο μας». Ποτέ
κανείς δέν γνωρίζει πότε θά τόν
«ἐπισκεφτεῖ» ὁ θάνατος.
Ἡ ζωή εἶναι χαρά καί ἀγάπη. Καί
ἡ ἀγάπη εἶναι ζωή.
5. Εἶναι γελοῖο νά μιλᾶμε γιά σωφρονισμό σέ μιά φυλακή. Πῶς
εἶναι δυνατόν νά ζοῦμε σά ζῶα
ἐδῶ μέσα καί νά περιμένουν νά
γίνουμε καλύτεροι. Ἀπό τήν φασαρίαν καί τήν βαβούρα δέν λειτουργεῖ καθόλου τό μυαλό σου.
Δέν ἔχεις ἠρεμία καί ἡσυχία νά
σκεφτεῖς. Πῶς περιμένουν νά γίνουμε καλύτεροι λοιπόν;
6. Ἡ δοκιμή ὁποιασδήποτε οὐσίας
εἶναι τό μεγαλύτερο λάθος που κάνει κάποιος στή ζωή του γιατί αὐτή
ἐδῶ ἡ πρώτη φορά θά σέ ὁδηγήΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014

σει σέ μιά τελείως διαφορετική
ζωή καί ἡ ἡρωΐνη θά γίνει ὁ καλύτερος φίλος σου. Θά ξεχάσεις φίλους, γνωστούς, συγγενεῖς, ἀδέρφια καί γονεῖς. Θά κάνεις τά πάντα
νά εὐχαριστηθεῖς στήν ἀρχή καί
μετά γιά νά σταματήσεις νά πονᾶς,
γιατί θά εἶσαι ἄρρωστος και αὐτό
εἶναι τό φάρμακό σου!!!
7. Ὅλα ξεκίνησαν μέ μοναδικό
σκοπό νά βγάλουμε γρήγορα καί
εύκολα πολλά λεφτά. Μᾶς ἔδειξαν
ἕνα πάκο μέ πολλά λεφτά, καί ξεκίνησαν νά μᾶς λένε ὅτι καί ἐμεῖς θά
μπορούσαμε νά τα βγάλουμε πουλώντας ναρκωτικά. Ἤμουν μόνο
17 χρονών καί ἐνθουσιάστηκα!!!
8. Αὐτό πού κατάλαβα ἀπό τήν
καταραμένη καί διπρόσωπη ζωή
εἶναι: «ὅποιος λέει ὅτι χάθηκε,
εἶναι ἤδη μισοχαμένος». Ὅσες
δυσκολίες καί νά ἔχεις πρέπει νά
σταθεῖς στά πόδια σου καί νά πεῖς
«δέν παραδίνομαι».
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Ψυχολογική Στήριξη Αποφυλακισμένων
Οἱ κοινωνιολόγοι ἐρευνητές
ἔχουν ἐπισημάνει τέσσερις βασικές ἀνάγκες τοῦ ἀτόμου πού
πλήττονται ὅταν αὐτό βρίσκεται σέ κατάσταση κράτησης. Πιό
συγκεκριμένα : α) αὐτήν τοῦ νά
ἀνήκει κάπου, β) τῆς αὐτοεκτίμησης, γ) τῆς ἱκανότητας ἐλέγχου τῆς ζωῆς του καί δ) αὐτήν
τοῦ νά εἶναι χρήσιμος 1.
Ἡ παραβατικότητα, ὡστόσο,
συνιστᾶ ἀπό μόνη της ἕνα πολύπλευρο φαινόμενο, δύσκολο νά
ἐξηγηθεῖ καί νά ἀναλυθεῖ. Τό γεγονός δέ τῆς κράτησης, ἀκόμα κι
ἄν πρόκειται γιά μιά βραχυπρόθεσμη περίοδο, ἔχει σημαντική
ἐπίδραση –κυρίως σέ ψυχικό ἐπίπεδο– τόσο στό ἄτομο πού κρατήθηκε, ὅσο καί στό περιβάλλον
του, χωρίζοντας τή ζωή τῶν ἀτόμων αὐτῶν σέ «πρίν» καί «μετά»
τή κράτηση.
Ὁ ἐγκλεισμός καί εἰδικότερα οἱ
συνθῆκες αὐτοῦ, τό στῖγμα πού
1
2
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συνιστᾶ ἡ κράτηση γιά τό ἄτομο
καί τό περιβάλλον του, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τούς οἰκείους, ἡ διατάραξη τῶν ὅποιων οἰκογενειακῶν καί κοινωνικῶν δεσμῶν
πού διατηροῦσε τό ἄτομο μέχρι
ἐκείνη τή στιγμή, ἡ ἔξοδος ἀπό
τήν ἀγορά ἐργασίας εἶναι μόνο
κάποιες ἀπό τίς πολλές πτυχές
τῆς πραγματικότητας πού καλεῖται
νά βιώσει ἕνας κρατούμενος καί
πού συνήθως ἀποτελοῦν τόν πυρήνα τῶν σκέψεων καί τῆς ἀγωνίας του ὅταν μᾶς ἐπισκέπτεται στά
γραφεῖα τοῦ Συλλόγου.
Ἡ παρέμβαση τοῦ ψυχολόγου
Τό αἴσθημα πού ἔχει ἕνα ἄτομο
γιά τήν ταυτότητά του παίζει σημαντικό ρόλο στή διαδικασία τῆς
προσαρμογῆς στή πραγματικότητα μέσα στήν ὁποία ζεῖ 2.
Στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου ἐπιχειροῦμε νά δομήσουμε μαζί μέ
τόν ἀποφυλακισμένο τό ἀσφαλές

Α. Δ. Μαγγανᾶς (2004), Τό Ἐγκληματικό φαινόμενο στή πράξη, Νομική Βιβλιοθήκη.
Κ. Μάτσα (2001), Ψάξαμε ἀνθρώπους καί βρήκαμε σκιές, Ἐκδόσεις Ἄγρα.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ἐκεῖνο πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο
θά μπορέσει νά δημιουργήσει μέ
τόν ψυχολόγο καί τήν ὑπόλοιπη
ὁμάδα τῶν ἐργαζομένων μιά σχέση ἐμπιστοσύνης. Ἡ βασική ἀνάγκη τοῦ πρώην κρατούμενου μετά
ἀπό ὅλη τή φθορά –ψυχική καί
σωματική– πού ὑπέστη λόγῳ τῆς
κράτησής του εἶναι νά ἀκουστεῖ ὁ
λόγος του, νά μοιραστεῖ τούς φόβους του, νά γίνει ἀποδεκτός μές
στή μοναδικότητά του, νά σταματήσει νά συγκαλύπτει τό γεγονός τῆς
κράτησής του.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014

Εἶναι αὐτή ἡ σχέση ἐμπιστοσύνης πού θά ἐπιτρέψει στό ἄτομο
νά θέσει τά πρῶτα θεμέλια προκειμένου νά ξαναγίνει αὐτόνομο
ἄτομο στή κοινωνία.
Συναντώντας τήν οἰκογένεια
Τονίζουμε πάντα τή σημασία
μιᾶς συνεργασίας μέ τήν οἰκογένεια τοῦ κρατούμενου ἤ τοῦ ἀποφυλακισμένου. Αὐτό τό πράττουμε ἀκριβῶς γιατί μέσα στό οἰκογενειακό πλαίσιο διαμορφώθηκε
ὅλη ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀτό-
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μου καί σέ αὐτό, τίς περισσότερες φορές, ἐπιστρέφει μετά τή
κράτησή του.
Στή συνάντησή μας μέ τήν
οἰκογένεια καλούμαστε νά συντονίσουμε τίς, συχνά, δυσλειτουργικές σχέσεις τοῦ κρατούμενου/
ἀποφυλακισμένου μέ τό οἰκογενειακό του περιβάλλον, νά βοηθήσουμε νά βγοῦν στήν ἐπιφάνεια οἱ ὅποιες ἀνεπίλυτες συγκρούσεις τῆς μέχρι τώρα οἰκογενειακῆς ζωῆς τους προκειμένου
νά ἀποκατασταθοῦν οἱ ἰσορροπίες καί νά συνυπάρξουν τά μέλη
της σέ νέα βάση.
Ἕνας ψυχολόγος πού ἐργάζεται μέ οἰκογένειες ὀφείλει νά καταπολεμήσει τή φυσική τάση τῆς
οἰκογένειας νά ἐπικεντρώνεται
στό ἄτομο πού φέρει τό σύμπτωμα ἀντιμετωπίζοντάς το ὡς «ἀδύναμο μέλος», «θύτη» ἤ «θῦμα» καί νά
ἐνθαρρύνει τό κάθε μέλος νά ἀντιληφθεῖ τό ρόλο του μέσα στό οἰκογενειακό σχῆμα ἀναγνωρίζοντας
κάθε φορά τά συναισθήματά του.

ἀποκλεισμό λόγῳ μιᾶς στιγματιστικῆς συμπεριφορᾶς (ἐν προκειμένῳ τῆς παραβατικῆς συμπεριφορᾶς του καί τῆς κράτησής
του) τείνει νά χωρίζει τόν ἑαυτό του σέ μέρη : τόν ἔνοχο ἑαυτό
καί τόν «ἄλλον» ἀπορρίπτοντας
ἔτσι κομμάτια τῆς ζωῆς του. Ἡ
συχνή ἀλλαγή τόπων διαμονῆς,
ἐπαγγέλματος κ.λπ. ἐπιβεβαιώνει
αὐτή τή δυσκολία τοῦ ἀτόμου νά
ζήσει σέ μιά ἀκολουθία.
Στόχος μας, μεταξύ ἄλλων,
εἶναι μέσα ἀπό τήν σχέση ἐμπιστοσύνης μέ τά ἄτομα πού βίωσαν αὐτό τό στῖγμα νά συμβάλλουμε στό νά κατανοήσουν τήν
ἱστορία τους, τίς συνθῆκες πού
συνέβαλλαν στή διαμόρφωση
τῆς προσωπικότητάς τους, τίς
συνθῆκες –ἐξωγενεῖς καί ἐνδογενεῖς– πού τούς ὁδήγησαν στή
παραβατική συμπεριφορά καί νά
προχωρήσουν κάνοντας συνειδητές ἀλλαγές.
Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου
Κλινική Ψυχολόγος

Τέλος, τό ἄτομο πού ἔχει βιώσει τή περιθωριοποίηση καί τόν
10
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Υπάρχουν και καλά νέα
Ευρωπαϊκό, οἰκολογικό βραβεῖο στίς Φυλακές Κασσάνδρας!

Οἱ ἀγροτικές φυλακές τῆς Κασσάνδρας ἀπέσπασαν τό χάλκινο βραβεῖο στό πλαίσιο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ἔργου: «Εὐρωπαϊκό βραβεῖο ἀειφόρου ἐνεργειακῆς ἀνάπτυξης σωφρονιστικῶν ἱδρυμάτων – European
Substainable Energy Awards for Prisons (E-SEAP)».
Ἡ ἀξιολόγηση ἔγινε τόν περασμένο Μάρτιο σέ ὅλα τά σωφρονιστικά ἱδρύματα τῆς Εὐρώπης πού συμμετεῖχαν στό συγκεκριμένο ἔργο, τό ὁποῖο ἀντιμετωπίζει τό πρόβλημα τῆς ἐξοικονόμησης
ἐνέργειας στις φυλακές.
«Τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ὄχι μόνο δέν στοχεύει στήν ὑποβάθμιση, ἀλλά ἀντίθετα ἐπιδιώκει μέ συνολικό σχέδιο στήν ἀνασυγκρότηση
τῆς ὀργάνωσης τῶν παραγωγικῶν σταδίων τῶν διαφόρων ἀγροτικῶν
φυλακῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα, ὅπως ἐν προκειμένω καί τῶν ἀγροτικῶν
φυλακῶν Κασσάνδρας», δήλωσε μέ ἀφορμή τή βράβευση, ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Ἀθανασίου.
Σύμφωνα μέ ἔγγραφο τοῦ ὑπουργείου, ἡ ἐκπόνηση ὁλοκληρωμένου
σχεδίου γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τῆς λειτουργίας τῶν ἀγροτικῶν φυλακῶν πρόκειται νά ὁλοκληρωθεῖ καί νά παραδοθεῖ ἀπό ὁμάδα ἐργασίας ἐξειδικευμένων ἐπιστημόνων μέχρι τό τέλος Ὀκτωβρίου καί στή
συνέχεια νά ξεκινήσει ἡ ὑλοποίησή του.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014
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ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
Περιπτώσεις βοηθούμενων που χρήζουν υποστήριξης
Περίπτωση 1η
Ἡ Ε.Σ. εἶναι σύζυγος κρατουμένου μέ ἀγοράκι πού πηγαίνει
στή Β’ Δημοτικοῦ.
Ὁ σύζυγος κρατεῖται λόγῳ παραβατικῆς συμπεριφορᾶς ἐξαιτίας χρήσης ναρκωτικῶν πού εἶχε
ἀποκρύψει ἀπό τή γυναίκα του.
Περίπτωση 2η
Ἡ μητέρα τοῦ Π.Α. μετά τό
θάνατο τοῦ συζύγου της ἀδυνατοῦσε νά συντηρήσει τά παιδιά
της καί βρέθηκαν στό δρόμο. Ἡ
ἴδια καθάριζε σκάλες μέχρι πού
ἔχασε τήν ὅρασή της (ἀπό τό ἕνα
μάτι). Ὁ υἱός της ὑπῆρξε χρήστης ναρκωτικῶν καί μέχρι τέλος τοῦ μήνα θά μπεῖ σέ πρόγραμμα ἀπεξάρτησης στό 18
ΑΝΩ. Ἡ μητέρα του χρειάζεται
νά ὑποβληθεῖ σύντομα σέ χειρουργική ἐπέμβαση προκειμένου νά ἀποτραπεῖ ἡ τύφλωση
καί ἀπό τό ἄλλο μάτι.
Περίπτωση 3η
Ἡ Ζ.Σ. 73 ἐτῶν φροντίζει τά
12

δύο ἐγγόνια της τῶν ὁποίων οἱ
γονεῖς (ἡ κόρη της μέ τό γαμπρό
της) εἶναι κρατούμενοι ἰσόβια
καί ὑποστηρίζει τά τρία παιδιά
τῆς νύφης της ἡ ὁποία ἔχει μείνει χήρα (ἐκλιπών ὁ υἱός της).
Περίπτωση 4η
Ὁ Χ.Ρ. εἶναι πρόσφατα ἀποφυλακισμένος πατέρας, δύο κοριτσιῶν, ἄνεργος πού πρέπει νά
ὑποβληθεῖ σέ χειρουργική ἐπέμβαση ἐλπίζοντας νά ἀποκατασταθεῖ ἡ βλάβη πού ὑπέστη ἀπό τροχαῖο ἀτύχημα ἡ ὁποία τοῦ προκαλεῖ ἐπιληπτικές κρίσεις.
Περίπτωση 5η
Ὁ Α.Κ. 40 ἐτῶν, κρατεῖται στό
Ψυχιατρεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ (παρουσιάζει διαταραχή
προσωπικότητας καί λαμβάνει
φαρμακευτική ἀγωγή). Ὁ πατέρας του εἶναι υπέργηρος καί ἡ
μητέρα του ἔχει πολλά προβλήματα ὑγείας (ἐγκεφαλικό, σάκχαρο).
Οἱ γονεῖς ἀγωνίζονται νά ἐπιβιΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ώσουν μέ τήν πενιχρή τους σύνταξη.
Περίπτωση 6η
Ἡ I.Σ. εἶναι σύζυγος κρατουμένου πού μεγαλώνει μόνη της τό
ἀγοράκι της πού εἶναι 14 ἐτῶν.
Ἐργάζεται περιστασιακά ὡς καθαρίστρια καί προσέχοντας ἡλικιωμένους. Δέν ὑπάρχει ὑποστηρικτικό οἰκογενειακό περιβάλλον. Φιλοξενοῦνται σέ χῶρο πού

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014

τούς παραχωρήθηκε ἀπό πρώην
ἐργοδότη τοῦ συζύγου της (ὁ σύζυγός της κρατεῖται γιά ἐγκληματική δράση).
Περίπτωση 7η
Ἡ Σ.Ζ. εἶναι χήρα, μητέρα
κρατούμενης στό Κ.Κ. Κορυδαλλοῦ, πάσχει ἀπό κατάθλιψη
καί προσέχει τήν μία ἐγγονή της
ἐνῶ ἡ ἄλλη της ἐγγονή βρίσκεται
σε Ἵδρυμα.
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Εικαστική Θεραπεία

Ἡ

Ἡ Εἰκαστική Ψυχοθεραπεία (Art Therapy) ἤ Θεραπεία μέσῳ Τέχνης εἶναι μία μορφή ψυχοθεραπείας πού βασίζεται
στή χρήση ὑλικῶν καί χρωμάτων
(δημιουργική διαδικασία) καθώς
καί τήν θεραπευτική σχέση (σχέση θεραπευτή καί θεραπευομένου), μέσῳ τῶν ὁποίων ἐνθαρρύνεται ἡ δημιουργικότητα καί ἡ συναισθηματική ἔκφραση τοῦ ἀτόμου καί ἐπιδιώκεται ἡ ἐπιθυμητή
θεραπευτική ἀλλαγή. Ὁ θεραπευόμενος ἐνισχύεται στό νά ἐκφράσει καί νά ἀποτυπώσει εἰκαστικά,
συναισθήματα, σκέψεις καί συγκρούσεις, νά ἀποκτήσει ἐνσυναίσθηση καί νά ἔρθει ἀντιμέτωπος μέ ὀδυνηρά συναισθήματα
καί ἐμπειρίες.
Ἡ τέχνη μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἕνα σημαντικό τρόπο ὥστε νά
ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ
τῶν μελῶν καί ἡ ἔκφραση, εἰδικά ἐκεῖ πού οἱ λέξεις δέν ἔχουν
“χῶρο”. Ὅλα τά μέλη μποροῦν νά
συμμετάσχουν ἐξίσου, ἀνεξάρτη-

14

τα ἀπό τό εἰκαστικό ἀποτέλεσμα
ἀφοῦ ἀκόμη καί μιά μουντζούρα
εἶναι ἀρκετή γιά νά ἀποτελέσει
ὁλοκληρωμένο ἔργο.
Ἡ Εἰκαστική Θεραπεία εἶναι διαδεδομένη σέ Μ. Βρεττανία καί
Η.Π.Α. ἀπό τό 1960 καί στήν
Ἑλλάδα ἀπό τό 1980. Μπορεῖ νά
ἐφαρμοστεῖ σέ πληθώρα πλαισίων καί ὑπηρεσιῶν πού ἀφοροῦν
σέ ὁμάδες πληθυσμοῦ ὅπως: ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες, παιδιά,
ἄνθρωποι μέ ψυχιατρικά προβλήματα, χρῆστες οὐσιῶν, θύματα βίας, μετανάστες, ἀσθενεῖς μέ
ἐκφυλιστικές νόσους, φυλακισμένους καί ἀποφυλακισμένους κ.ἄ.
Ἀπευθύνεται ἐπίσης καί σέ ὅσους
ἐπιθυμοῦν νά κάνουν ἕνα βῆμα
πρός τήν αὐτογνωσία τους ἐπιλέγοντας τήν τέχνη γιά νά ἐκφραστοῦν. Ἀποτελεῖ μιά ἄρτια θεραπευτική μέθοδο πού μπορεῖ νά
ἐφαρμοστεῖ σέ ὅλους τούς πληθυσμούς καί τίς ἡλικίες μέ ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα. Εἰδικά σέ πλαίσια κράτησης, ὅπου
ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Έργο κρατούμενου στο Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ

οἱ συμμετέχοντες συχνά προβάλλουν μεγάλη ἀντίσταση στή θεραπεία καί τήν ἀλλαγή, τό ἐργαλεῖο
τῆς Τέχνης μπορεῖ νά λειτουργήσει θεραπευτικά, χωρίς νά ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερη λεκτική ἐπεξεργασία τῶν ἔργων.
Ἡ Εἰκαστική Θεραπεία ἐφαρμόζεται στό Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ. (Κέντρο
Ἀπεξάρτησης Τοξικομανῶν Κρατουμένων Ἐλεώνα Θηβῶν), πρόγραμμα πού ἀνήκει στό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ἀπό τό 2010 μέ τήν στήριξη καί
τήν ἐξ ὁλοκλήρου χρηματοδότηση τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων “Ὁ Ὀνήσιμος”.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014

Στόχος τῶν ὁμάδων art therapy
στό Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ. εἶναι ἐκτός
ἀπό τήν ἔκφραση συναισθημάτων καί σκέψεων, ἡ ἐξοικείωση μέ τά εἰκαστικά ὑλικά, ἡ ἀπόκτηση προσωπικῆς αἰσθητικῆς, ἡ
ἄντληση εὐχαρίστησης μέσα ἀπό
τήν εἰκαστική διαδικασία, ἡ “σύνδεση” μέ τά ἔργα τῶν ἄλλων.
Μπούρα Ἄλκηστις
Κοινωνική Λειτουργός - MSc στήν
Εἰκαστική Ψυχοθεραπεία
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Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

E

γώ, παππούλη, εἴπε ο κατάδικος δέν θά ἄνοιγα τόν ἑαυτό μου σέ σένα ἄν ἐσύ δέν ἄγγιζες
μέ τά κηρύγματά σου τήν καρδιά
μου. Αὐτά πολύ μᾶς συγκινοῦν.
Ἔχουν δίκαιο οἱ φυλακισμένοι πού σᾶς ἀγαπᾶνε τόσο πολύ.
Ἑτοιμάζουν καί ἕνα δῶρο γιά σᾶς,
μία εἰκόνα. Οἱ φυλακισμένοι θά
σᾶς ἀκολουθήσουν ὅπου καί ἄν
πᾶτε. Σᾶς ἀγάπησα καί ἐγώ, παππούλη. Θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω κάτι: νά μέ ἐξομολογήσετε
καί νά μοῦ δώσετε τήν Θεία Κοινωνία. Ποτέ στή ζωή μου δέν ἔχω
μεταλάβει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
– Μήπως, παιδί μου, θέλεις καί
νά σέ χρίσω μέ τό Ἅγιο Μῦρο;
– Ναί, θά σᾶς χρωστῶ εὐγνωμοσύνη γι’ αὐτό.
Ἐδῶ μέσα στόν ἴδιο θάλαμο τόν
ἔχρισα μέ τό Ἅγιο Μῦρο, τήν δεύτερη μέρα τόν ἐξομολόγησα καί
τόν κοινώνησα τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων...
Σέ ἕνα χρόνο, κατά τήν ἐπίσκεψή μου στά κάτεργα τοῦ Νέρ16

τσινσκ, στήν περιοχή τοῦ Ἀγλάτσενσκ, τόν βρῆκα ἄρρωστο. Μίλησα μαζί του δύο ὧρες. Ἦταν
πάρα πολύ εὐχαριστημένος μέ
τήν ἐπίσκεψή μου. Σέ ἕξι μῆνες
ἐπισκέφτηκα καί πάλι αὐτή τήν
φυλακή. Τήν τρίτη μέρα οἱ φυλακισμένοι μέ κάλεσαν νά πάω στόν
μακάριο αὐτό κατάδικο, ὁ ὁποῖος
πλησίαζε στό τέλος τῆς ζωῆς του.
Ὅταν μπῆκα μέσα ἐκεῖνος ἀπό
τήν χαρά του πού μέ εἶδε σηκώθηκε λίγο καί, κάνοντας τό σταυρό, μοῦ εἶπε:
– Ἐγώ, παππούλη, σέ μιά ὥρα θά
ἀφήσω τή γῆ.
Μετά ἀπό πέντε λεπτά ξάπλωσε
στό κρεβάτι του, ἐπειδή δέν μποροῦσε πιά νά κάθεται. Κάτι ψιθύ-

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ρισε. Μετά ἔστρεψε τό βλέμμα του
πάνω καί εἶπε:
– Ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί, ἡ Παναγία
κατεβαίνει σέ μένα καί μαζί της
ἕνα πλῆθος ἁγίων. Έσύ, παππούλη, τούς βλέπεις; ρώτησε.
– Ὄχι, παιδί μου, τοῦ ἀπάντησα.
– Νά, καί ὁ Χριστός, ὁ Βασιλεύς
τῆς Δόξης, φάνηκε πάνω στά
σύννεφα καί κατεβαίνει σέ μᾶς.
Μ’ αὐτά τά λόγια του ὅλα τά μέλη
τοῦ σώματός του κινήθηκαν σπασμωδικά. Τό βλέμμα του ἦταν
στραμμένο στά δεξιά. Ἐγώ ἄρχισα
νά τρέμω ἀπό τό φόβο.
– Κύριε, φώναξε, θά ἤθελα καί
ἄλλα νά ὑποφέρω ἐδῶ στή γῆ γιά
χάρη τῶν ἄλλων ἀλλά ἄς γίνει
ὅπως θέλεις Ἐσύ.
Σέ ἕνα λεπτό ἄφησε τήν τελευταία του πνοή. Ὤ, τί θρῆνο
ἔκαναν γι’ αὐτόν οἰ κρατούμενοι! Δέν μπορῶ νά τόν ξεχάσω.
Ὅπως μοῦ ἔλεγε στήν ἐξομολόγηση, τρεῖς φορές εἶδε τό ὅραμα. Νά τοῦ χαρίσει ὁ Κύριος καί
μετά τό θάνατό του τήν χάρη, τήν
ὁποία ἤδη εἶχε ζώντας στή γῆ,
γιά νά μπορέσει νά βοηθάει καί
ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς νά σηκώνουμε τό σταυρό μας.
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Κατά τή διάρκεια τῆς ποιμαντικῆς
μου διακονίας στίς φυλακές σπάνια συνάντησα τέτοιους χριστιανούς. Ὅμως αὐτοί ὑπάρχουν.
Τέτοιοι τύποι εἶναι πραγματικά
ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ! Γι’ αὐτούς ἡ
ζωή τους εἶναι μόνο ὁ Χριστός.
Ὅσο καί νά ὑποφέρουν βάσανα,
μαρτύρια καί κάθε εἴδους καταπιέσεις, σ’ ὅλα αὐτά δέν βλέπουν
τίποτα ἄλλο ἐκτός ἀπό παρηγοριά, χαρά καί κάποιο πνευματικό γλυκασμό.
Ἀρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος
Ἀπό τό βιβλίο
«Ἀπ’ ὅσα εἶδα καί ἔζησα»
Ἐκδόσεις Ὀρθόδοξος Κυψέλη
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ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Σ

’ ὅλες τίς κατηγορίεςτοποθετήσεις τῶν ἀνθρώπων ὁ Χριστός ἀπευθύνει τό
ἴδιο «ἐρωτηματολόγιο»: Νοιάστηκες τόν πεινασμένο καί τόν διψασμένο; Τόν ξένο; Τόν γυμνό;
Τόν ἄρρωστο; Τόν φυλακισμένο; Στά πρόσωπα ὅλων αὐτῶν ὁ
Χριστός «ταυτοποίησε» τόν ἑαυτό
Του. Ὅσοι εἶχαν δουλέψει στήν
τήρηση τῶν ἐντολῶν (νηστείαἐγκράτεια, ὄχι ὡς καταξιωτικά κατορθώματα ἀλλά ὡς τρόπο ἐλευθερίας ἀπό τήν φιλαυτία μετά τά
ὁποῖα ἡ προσευχή γίνεται σχέση μετοχῆς στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ), εἶχαν βγεῖ στήν ἁπλωσιά
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί εἶχαν
ἀποκτήσει ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη•
ἀνταποκρίθηκαν στό «ἐρωτηματολόγιο» τοῦ Χριστοῦ μέ τήν εὐτυχία καί τήν χαρά τῆς συνάντησης
μέ γνώριμο πρόσωπο. Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἔγινε αἰώνια καί
μόνιμη πηγή αὔξουσας εὐτυχίας.
Τό φῶς δέν χορταίνεται!
Ὅσοι κλείστηκαν στήν αὐταπάτη τῆς ἐγωιστικῆς ἰδιοτελοῦς ἀγάπης γιά νά μή χάσουν καί θυ-
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σιάσουν καί κουραστοῦν, αὐτή
ἡ αὐτοερωτική τους τοποθέτηση τούς ἔκανε νά μή μποροῦν
νά ἀνταποκριθοῦν στήν Σταυρική ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἀντίθετα,
ἡ παρουσία Του τούς ἐνοχλεῖ γιατί τόν φαντάζονται καί Αὐτόν ὡς
κάποιον πού κλέβει τήν... στάχτη τῆς σβησμένης καί κρύας
ἀγάπης τους γιά τόν ἑαυτό τους.

Καί ἔτσι γίνεται γι’ αὐτούς ὁ Χριστός «ἀνέκφραστος ὀδύνη»! Κόλαση ἄπειρες φορές χειρότερη
ἀπό αὐτήν πού ἡ ἀφέλεια τῶν λαϊκῶν λιθογραφιῶν περιέγραφε μέ
ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

εἰκόνες φωτιᾶς καί δυσωδίας. Τό
«πῦρ τό ἐξώτερον» γιά τό ὁποῖο
μιλάει τό εὐαγγέλιο, εἶναι «φωτιά»
ὑπαρξιακῆς αἰώνιας ταλαιπωρίας
στον ἐγκλεισμό τῆς ἀπόλυτης μόνιμης μοναξιᾶς, ὅπως εἴπαμε, δέν
εἶναι... φοῦρνος. Ὅταν ὁ ἄλλος
γιά μᾶς δέν εἶναι παρά ἐκμεταλλεύσιμη εὐκαιρία (ἐπαγγελματικά,
ἐρωτικά, κοινωνικά) τότε ἔχουμε
πάρει τόν δρόμο γιά... τήν Κόλαση. Ὅπως ὁ Παράδεισος ἔτσι καί
ἡ κόλαση, «εἶναι ἐδῶ»!
Κάθε πρωΐ βγαίνει ὁ ἥλιος γιά

ὅλο τόν κόσμο. Ἄν ἐγώ ὅμως καταστρέψω τά μάτια μου μέ τά χέρια μου, τό ὅτι δέν θά τον βλέπω
ἀκόμα καί ὅταν βγεῖ, παρά μόνον
ὡς σκοτάδι, δέν εἶναι ρύθμιση
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2014

Ἐκείνου ἀλλά δική μου ἐπιλογή.
Ἡ ἁμαρτία καταστρέφει τήν δυνατότητα μετοχῆς στήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, ἀφοῦ διά τῆς ἁμαρτίας (ψυχικῆς ἤ σωματικῆς) ἐγκλωβιζόμαστε στόν ἑαυτό μας. Ἡ ἁμαρτία
δέν εἶναι φόβος γιά ἡλικιωμένους
μπροστά στό ἄγνωστο τοῦ θανάτου, ἀλλά ὑπαρξιακή ἀναπηρία
πού στερεῖ τήν δυνατότητα ἀπό
κάθε ἄνθρωπο νά μπορεῖ νά γευτεῖ τήν χρηστότητα τοῦ Κυρίου.
Πλέον πρέπει νά διορθώσουμε
τό λαϊκό τραγούδι: «Ἐδῶ ἀρχίζει ὁ Παράδεισος κι ἡ κόλαση ἐδῶ»! Ὁ Χριστός δέν στέλνει
κανένα στήν κόλαση. Μόνοι μας
διαλέγουμε νά ζήσουμε μακριά
Του.
Ἀδελφοί μου,
Ἄς κάνουμε τόν Χριστό καί τό θέλημά Του (πού ἐμᾶς... ἐξασφαλίζει)
κέντρο καί τρόπο τῆς ζωῆς μας.
Ἄς ἀγωνιστοῦμε νά βγοῦμε ἀπό
τό «καβούκι» τοῦ ἐγωισμοῦ μας
καί νά μάθουμε νά ἀγαπᾶμε.
Ἄς χαροῦμε μέ τήν μεγαλειώδη προοπτική τῆς συνάντησης
μαζί Του. Μόνιμα, στήν ἀγκαλιά
Αὐτοῦ ὁ ὁποῖος εἶναι Η ΧΩΡΑ
ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ.
π. Θεοδόσιος
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ΜΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΕΤΑΙ
Ἄν παραμείνουμε μέ τόν ἴδιο
ρυθμό γεννήσεων, ἐάν δεχόμαστε λαθρομετανάστες μέ τόν ίδιο
ρυθμό, ἄν οἱ μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες καί μή, γεννοῦν μέ
τόν ἴδιο ρυθμό, ἡ Ἑλλάδα σέ 35
χρόνια θά εἶναι 50% Μουσουλμανική χώρα μέ πληθυσμό νέων
μουσουλμάνων καί Ἑλλήνων γερόντων. Ἄς ἀναλογισθοῦμε ὅλες
οι κυβερνήσεις τί ἔπραξαν γιά
στήριξη τῆς πολυτεκνίας ἤ καί τῆς
ἁπλῆς τεκνογονίας, τί ἔκαναν γιά
νά σταματήσουν τήν λαθρομετανάστευση, τί ἔκαναν γιά νά στηρίξουν τήν οἰκογένεια.
Αὐτή εἶναι ἡ Ἑλλάδα πού ὀνειρεύθηκαν ὁ Κολοκοτρώνης καί
ὁ Μακρυγιάννης ὅταν ἀγωνίσθηκαν γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστην τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος
τήν Ἐλευθερία; Το θέμα είναι τεράστιο καί δέν εξαντλείται σέ λίγες γραμμές. Μάλλον δέν ἔχουμε καταλάβει τί θυσιάζουμε στό
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βωμό τῆς πολυπολιτισμικότητας.
Ἄς δώσει ὁ Θεός φώτιση σε μας
καί στους άρχοντές μας.
ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός θυσιάσθηκε, διότι πολέμησε τά παζάρια τῶν Ἑβραίων τήν Κυριακή.
Σήμερα γίνεται μιά ἐνορχηστρωμένη προσπάθεια λειτουργίας τῶν
καταστημάτων τίς Κυριακές, παρ’
ὅλη τήν ἀντίδραση τῶν Ἐμπορικῶν Συλλόγων καί τίς δικαστι-
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κές ἀποφάσεις. Εἶναι πιστεύουμε
αὐταπόδεικτο ὅτι καμμία ἀναπτυξιακή προοπτική δέν ὑπάρχει, μέ
ἀνοικτά καταστήματα τήν Κυριακή, ἐκτός τουριστικῶν περιοχῶν,
διότι ἄν ἔχεις χρήματα ψωνίζεις
έξι ημέρες, δέν θέλεις την Κυριακή γιά νά ψωνίσεις.
Δέν ξέρουμε ποιοι υποκινούν
τήν κατάργηση τῆς Κυριακῆς Ἀργίας, ἀλλά ἡ ἐπιμονή αὐτή ἄς μᾶς
βάλει σέ σκέψεις. Γιά νά μᾶς παροτρύνουν νά καταργήσουμε τήν
Ἀργία τῆς Κυριακῆς, σάν καταναλωτές, κάποιες ἑταιρεῖες θά κάνουν μεγάλες προσφορές τήν Κυ-
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ριακή, ιδίως τό πρωΐ. Γιά την ώρα
ανοίγουν μετά τις 10π.μ. Θά το
ποῦν βέβαια «προσφορές μέχρι
ἐξαντλήσεως τῶν ἀποθεμάτων».
Μήν ξεχνᾶμε ὅτι πρώτα ἡ Κυριακή εἶναι ἀφιερωμένη στόν Κύριο,
αλλά καί στην οικογένεια καί στον
συνάνθρωπό μας.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακολουθώντας ἕνα ντοκυμαντέρ ἀπό λειτουργία μιᾶς νέας
φυλακῆς ὑψίστης ἀσφαλείας στήν
Ἀμερικη (ΗΠΑ) τρομάξαμε. Λειτουργοῦσε μέ ἕνα σύστημα παροχῶν στούς ἥσυχους κρατουμένους καί μέ τήν ἀπομόνωση
στούς ἀντιδραστικούς. Ἡ ἀπομόνωση ἀπάνθρωπη, μῆνες χωρίς καμμιά ἀνθρώπινη ἐπαφή, μέ
τά περιστατικά τῶν αὐτοκτονιῶν
καί τῆς τρέλλας νά ἔχουν αὐξηθεῖ
δραματικά καί παρ’ ὅλα αὐτά νά
συνεχίζει η φυλακή νά λειτουργεῖ
μέ τίς ἴδιες δομές.
Προσοχή, μήπως οἱ νέες φυλακές ὑψίστης ἀσφαλείας, δημιουργήσουν προβλήματα, παρά να
τα λύσουν. Σωφρονισμός χωρίς
ἀνθρωπιά δέν νοεῖται.
21

Ἐπιστολές κρατουμένων
Θέλω νά ἐκφράσω τήν
εὐγνωμοσύνη μου καί προσπαθῶ
νά βρῶ λέξεις πέρα ἀπό τό συνηθισμένο εὐχαριστῶ ἀλλά δέν βρίσκω κάτι πού νά ἐκφράζει τήν
σημαντικότητα τῆς ἀνταπόκρισής
σας στό κάλεσμά μου γιά βοήθεια, σέ μιά στιγμή τῆς ζωῆς μου
πού αἰσθάνομαι τόσο μόνος καί
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ἀνίσχυρος νά διαχειριστῶ τίς δύσκολες στιγμές πού περνῶ...
Ἡ ἐνέργειά σας μοῦ δίνει τήν
ἀμυδρή ἐλπίδα ὅτι ὑπάρχουν
ἀκόμα ἄνθρωποι σέ αὐτό τόν κόσμο καί ἀξίζει νά προσπαθήσω
νά τά καταφέρω νά ἐπιβιώσω γιατί θέλω νά ζήσω, θέλω νά δώσω,
θέλω νά κάνω πράγματα, θέλω
νά μοιραστῶ, θέλω νά μπορέσω
νά ξαναεμπιστευτῶ ἀνθρώπους
κι ἄς μέ ξαναπροδώσουν, θέλω
νά ξαναδῶ τόν ἀδελφό μου, τόν
γιό μου...
Ἐλπίζω κάποια στιγμή νά συναντηθοῦμε ἔξω στήν κοινωνία,
ἔξω καί μακριά ἀπό αὐτά τά ἀποκρουστικά κάγκελα πού ἔχω δίπλα μου. Νά ἔχετε ὅλοι ὑγεία
ἐσεῖς καί οἱ οἰκογένειές σας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
						

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Μπαινοβγαίνω στίς φυλακές ἀπό τά δεκατέσσερά μου χρόνια. Στά δεκάξι μου βρέθηκα στό
Σ.Κ.Α. Ἀπό κεῖ καί μετά βρίσκομαι σέ ἕνα συνεχές «μέσα - ἔξω»
στίς φυλακές εἴτε γιά χρήση, εἴτε
γιά μικροκλοπές καί διαρρήξεις.
(περίπου 10 φορές)
Στο Πρόγραμμα τοῦ Ἐλεῶνα
Θηβῶν βρίσκομαι 2 ½ χρόνια
ὅπου προσπαθῶ νά ἀπεξαρτηθῶ
ἀπ’ τήν χρήση τῶν ναρκωτικῶν.
Εἶναι ἡ πρώτη «σοβαρή» προσπάθεια πού κάνω στήν ζωή μου μετά
ἀπό τόσα χρόνια στίς φυλακές
καί προσπαθῶ νά βάλω τίς βάσεις ὥστε νά μείνω καθαρός καί
μετά τήν φυλακή.
Ἐδῶ στό Πρόγραμμα οἱ
συνθῆκες διαβίωσης εἶναι πάρα
πολύ καλές, δέν ὑπάρχουν «συγκρατούμενοι» ἀλλά συνθεραπευόμενοι καί ἡ θεραπεία γίνεται σέ
ἀτομικό ἀλλά κυρίως σέ ὁμαδικό
ἐπίπεδο σέ τακτά χρονικά διαστή-
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ματα κατά τήν διάρκεια τῆς μέρας.
Ἡ θεραπευτική ὁμάδα πού ὑπάρχει στό Πρόγραμμα ἔχει ἀρκετά
μεγάλη ἐμπειρία καί μᾶς βοηθάει ὅλους πάρα πολύ σέ ψυχολογικό ἐπίπεδο.
Θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι εἶναι πάρα
πολύ δύσκολο νά εἶσαι στήν φυλακή καί νά εἶσαι σέ φάση Ἀπεξάρτησης. Ὅμως ὁ στόχος πού
ἔχω βάλει εἶναι νά τελειώσω τό
Πρόγραμμα ἐντός τῆς φυλακῆς
καί ὅταν ἀποφυλακισθῶ νά συνεχίσω τό Πρόγραμμα καί ἔξω μιᾶς
καί ὑπάρχει ὁμάδα Κοινωνικῆς
Ἐπανένταξης.
Πιστεύω ὅτι θά μέ βοηθήσει
στά πρῶτα μου βήματα ἔξω στήν
κοινωνία νά παραμείνω «καθαρός» καί νά βρῶ καί μία ἐργασία
γιά νά ζῶ.
Σᾶς εὐχαριστῶ
Θ.Σ.
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ANAΓKEΣ, EΛΛEIΨEIΣ KAI EKKΛHΣH TOY «ΟΝΗΣΙΜΟΥ»
Ἡ στήριξη τοῦ Συλλόγου μας παρέχεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό
τήν ἀγάπη σας, τήν ὁποία καί ἐπικαλεῖται!
Οἱ προσφορές ἔχουν μειωθεῖ αἰσθητά, ἐνῶ τά αἰτήματα γιά βοήθεια πολλαπλασιάζονται διαρκῶς.
Ὁ Σύλλογός μας οὐδεμία κρατική ἐπιχορήγηση λαμβάνει.
1. Πάντα ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τοῦ Συλλόγου, κυρίως γιά ενίσχυση αποφυλακησμένων, 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. Εἴδη τροφίμων (καί κονσέρβες ἰδίως γιά ἀστέγους), καθαριότητος,
πρώτων βοηθειῶν.
4. Γραμματόσημα καί τηλεκάρτες.
5. Κλινοσκεπάσματα, ἀθλητικά εἴδη, ρουχισμό, ὑποδήματα.
6. Εἴδη γυμναστικῆς, ἐπιτραπέζια παιχνίδια κ.ἄ.
7. Βιβλία λογοτεχνικά καί χριστιανικά, λεξικά.
8. Ὑ
 λικά 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
IBAN: GR 69 0140 3530 3530 0210 1029 361
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5080-063421-806
IBAN: GR08 0172 0800 0050 8006 3421 806
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 040 482746-50
IBAN: GR 29 0110 0400 0000 0404 8274 650
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Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων

Ὁ Θεός εἶναι πολυεύσπλαχνος. Δέν ἔρχεται πρόωρα,
παράκαιρα. Μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά κρίνουμε τόν
ἑαυτό μας, νά καταλάβουμε ὁρισμένα πράγματα καί
νά μήν ἐπιζητοῦμε νά μᾶς ἐμφανιστεῖ σέ στιγμές πού
ἡ παρουσία Του θά σήμαινε καταδίκη γιά μᾶς.
Θά ἤθελα νά σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα πάνω σ’ αὐτό.
Πρίν πολλά χρόνια ἦρθε κάποιος νά μέ δεῖ. Μοῦ
ζήτησε νά τοῦ δείξω τό Θεό, τοῦ εἶπα ὅτι δέν
μποροῦσα νά τό κάνω, ἀλλά πρόσθεσα ὅτι, ἀκόμα
καί νά μποροῦσα, αὐτός δέν θά δυνατό νά ἀτενίσει
τό Θεό, σκέφτηκα πώς γιά νά συναντήσει κανείς τό
Θεό πρέπει νά ἔχει κάτι κοινό μαζί Του, κάτι πού
δίνει μάτια νά δεῖ καί νοῦ νά κατανοήσει.
Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος μέ ρώτησε γιατί τά ἔλεγα αὐτά,
τοῦ πρότεινα λοιπόν νά σκεφτεῖ λίγα λεπτά καί νά
μοῦ πεῖ ἄν ὑπῆρχε κάποιο χωρίο τοῦ Εὐαγγελίου
πού νά τόν εἶχε συγκινήσει ἰδιαίτερα, γιά νά δεῖ
ποιά σχέση ὑπάρχει μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἰδίου.
Μοῦ ἀπάντησε λοιπόν «ναί, εἶναι στό ὄγδοο
κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰωάννου, τό χωρίο
πού μιλάει γιά τό λιθοβολισμό τῆς πόρνης».
«Ἄ, ναι!» εἶπα, «αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό ὄμορφα
καί συγκινητικά κομμάτια στό Εὐαγγέλιο».
«Τώρα» τοῦ εἶπα, «κάθισε καί σκέψου εἰλικρινά: στή
σκηνή πού περιγράφεται, ποιός εἶσαι ἐσύ...
Ὁ ἄνθρωπός μου σκέφτηκε λίγο καί ἔπειτα εἶπε:
«Νιώθω πώς εἶμαι ὁ μόνος Ἑβραῖος πού δέν θά
εἶχε ἀπομακρυνθεῖ ἀλλά θά εἶχα λιθοβολήσει τή
γυναῖκα». Τόν κοίταξα λοιπόν καί τοῦ ἀπάντησα:
«Δόξαζε τό Θεό πού δέν σοῦ ἐπιτρέπει νά Τόν
συναντήσεις πρόσωπο πρός πρόσωπο!».
Ἀρχιεπισκόπου Anthony Bloom
«Μάθε νά προσεύχεσαι» ἐκδ.: Ἡ Ἔλαφος

ΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

τόν τύλιξα τόν ζητιάνο καί συνέχισα τό δρόμο μου. Λίγο πρίν φθάσω
στήν ἐκκλησία συνήντησα ἕναν νέο
ἄνδρα ὡραιότατον, καί ὅλως παραδόξως ντυμένο στά λευκά.
– Φίλε, μοῦ εἶπε, σοῦ προσφέρω
αὐτό τό δῶρο.
Καί μοῦ ἔδωσε ἕνα βαλάντιο
γεμᾶτο νομίσματα χρυσά. Τό πῆρα
μέ ἀπορία. Καί παρά τήν ἀνεξήγητη χαρά πού ἔνοιωσα, σκέφτηκα
ὅτι δέν ἔπρεπε νά τά δεχθῶ, ἀφοῦ
δέν τά εἶχα ἀνάγκη. Ἔτσι γύρισα
γιά νά ἐπιστρέψω τό βαλάντιο. Ὁ
ἄγνωστος ὅμως δωρεοδότης εἶχε
ἐξαφανιστεῖ. Καί τότε φωτίσθηκα
καί κατάλαβα. Ὅση ἐλεημοσύνη
δίνεις στόν πλησίον σου γιά τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, αὐτή ἐπιστρέφεται ἑκατονταπλάσια, γιά νά συνεχίζεις τό ἔργο τῆς ἀγάπης. Ἀπό τότε
ἀπεφάσισα, νά εἶμαι ἀδιακρίτως
ἐλεήμων. Καί νά ἀφοσιωθῶ στήν
ἐξυπηρέτηση τῶν πτωχῶν καί δεινοπαθούντων μέχρι τό τέλος τῆς
ζωῆς μου. Ἀνεξάρτητα ἄν μερικοί
ἀπ’ αὐτούς, τό ἐκμεταλλεύονταν
αὐτό.
Γι’ αὐτό καί πῆρε τό ὄνομα, ὁ
Ἅγιος αὐτός, Ἐλεήμων. Ἐλεοῦσε
ἀδικρίτως. Αὐτᾶ μᾶς διηγεῖται.

Χρειάζεται νά ὑποχωροὗμε, νά θυσιαζόμαστε, νά ἀδικούμεθα χάριν τής ἀγάπης.
Γιατί ἀυτή εἶναι ἡ ἀληθινή, ἡ ἐν Χριστῶ ἀγάπη.
Αποσ. Μάξιμος Ομολοητής

Κ

άποτε ὅταν ἤμουν μόλις δεκαπέντε χρονῶν, διηγεῖται ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, εἶδα
μιά νύχτα στόν ὕπνο μου μιά
ὡραιοτάτη κοπέλα, τόσο πανέμορφη πού δέν μπορῶ νά περιγράψω
τήν ὀμορφιά της. Μέ πλησίασε καί
μέ ξύπνησε. Τήν ξαναβλέπω κοντά μου. Ἔλαμπε ὁλόκληρη ἀπό
ἕνα ὡραιότατο παράδοξο φῶς.
Δέν ἦταν ὄνειρο, ἦταν μιά ζωντανή πραγματικότητα.
– Ποιά εἶσαι, τή ρωτάω. Ἀπό ποῦ
ἔρχεσαι, τί θέλεις;
Μοῦ χαμογέλασε καί μέ πολύ γλυκειά φωνή μοῦ εἶπε.
Εἶμαι ἡ εὐσπλαχνία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἀγάπη.
Καί ἀμέσως ἐξαφανίστηκε.
Τό θεῖο αὐτό ὅραμα μέ ἀπασχόλησε ὅλη τή νύχτα.
Τό πρωΐ σηκώθηκα, ντύθηκα καλά, γιατί ἔκανε δυνατό κρύο,
ἦταν χειμώνας, καί κατευθύνθηκα
πρός τήν ἐκκλησία γιά τήν πρωϊνή ἀκολουθία καί Θεία Λειτουργία.
Καθώς προχωροῦσα, παρόλο πού
ἦτο πολύ πρωΐ καί μέ πολύ κρύο,
συνάντησα στό δρόμο ἕνα ζητιάνο.
Ἔτρεμε ἀπό τό κρύο. Ἔβγαλα ἀμέσως τό ζεστό μανδύα πού φοροῦσα,

Μήν ζητᾶμε νά δοῦμε τόν Θεό, ἀπροετοίμαστοι!

