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 «εν ΦυλΑκή

ημHν, 
κΑι ηλθετε
Προς με»
MΑΤΘ. κε ΄, 36

 Ἡ ἀγάπη βρίσκει 
πάντα ἕναν τρόπο. 

Ἡ ἀδιαφορία ἀναζητεῖ
πάντα μιά δικαιολογία.

Παρακαλοῦμε: 
Ἐάν μᾶς στείλετε 

χρήματα 
μέσῳ τραπέζης, 
εἰδοποιῆστε μας 
μέ τά στοιχεῖα,

την τράπεζα 
καί τήν ἡμερομηνία 

κατάθεσης, 
ὥστε νά 

σᾶς στείλουμε 
τήν ἀντίστοιχη 
ἀπόδειξη γιά 
τήν ἐφορία.

Eὐχαριστοῦμε!

Λόγω 
δυσλειτουργίας 

τῶν ΕΛΤΑ, δέν μᾶς 
ἀποστέλλουν τήν 

ταχυπληρωμή ὅλων 
τῶν καταθετῶν καί 
δέν γνωρίζουμε τά 

στοιχεῖα τους.
Παρακαλοῦμε, 
ἄν δέν λάβετε 
τήν ἀπόδειξη 

δωρεᾶς σύντομα, 
ἐπικοινωνῆστε
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« Ἄ
ν στενοχω

ριέσαι γιά κάτι, αὐτό σημαίνει πώ
ς δέν παραδόθηκες τελείω

ς στό θέλημα τοῦ 
Θ
εοῦ, ἔστω

 κι ἄν σου φ
αίνεται πώ

ς ζεῖς ἔτσι, ὅπω
ς Ἐκεῖνος θέλει.  Ὅ

ποιος ζεῖ κατά τό θέλημα 
τοῦ Θ

εοῦ, αὐτός δέν μεριμνᾶ γιά τίποτα!» 
                                                  Ἄ

γ. Σ
ιλουανό

ς

Ὁ τρύπιος τορβάς 

 Ἕνας μοναχός στή Σκήτη ἔπεσε κάποτε σέ κάποιο 

σφάλμα. Μαζεύτηκαν οἱ Μοναχοί της σκήτης καί 

ἀποφάσισαν νά στείλουν καί νά καλέσουν τόν ἀββᾶ 

Μωυσῆ. Ἐκεῖνος ὅμως δέν ἤθελε νά ‘ρθεῖ. Τότε 

ὁ Πρεσβύτερος τῆς Σκήτης τοῦ ἔστειλε κάποιον 

μοναχό νά τόν προσκαλέσει, λέγοντας:

 -Ἔλα, Γέροντα, γιατί ὁ λαός σέ περιμένει.

 Τότε ὁ Γέροντας σηκώθηκε καί ἀποφάσισε νά 

πάει. Πῆρε ἕναν τορβά τρύπιο, τόν γέμισε μέ ἄμμο 

καί τόν βαστοῦσε στόν ὦμο, πηγαίνοντας πρός τή 

Σκήτη. Οἱ Μοναχοί της Σκήτης, πού βγῆκαν νά 

τόν προϋπαντήσουν, βλέποντας τοῦτο τό περίεργο 

πράγμα τόν ρωτᾶνε:

 -Τί σημαίνει αὐτό, ἅγιε Γέροντα;

 Καί ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε:

  -Αὐτές εἶναι οἱ ἁμαρτίες μου, πού τρέχουν ἀπό 

πίσω μου καί δέν τίς βλέπω ἐγώ ὁ ἄθλιος , 

παρά τόλμησα καί ἦρθα σήμερα νά κρίνω ξένες 

ἁμαρτίες…

Τότε ὅλοι οἱ Μοναχοί πού τό ἄκουσαν, δέν εἶπαν 

τίποτα στόν ἀδελφό πού ἔκαμε τό σφάλμα καί τόν 

συγχώρησαν.

Μικρό Γεροντικό

Γίνε Παιδί!

Γιά τό πώς οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά γίνουν σάν παιδιά, ὥστε νά γίνουν 
υἱοί τοῦ Θεοῦ. «ἀμήν λέγω ὑμίν· ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά 
παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Μάτ». 18:3)
Αὐτά λέγει Κύριος καί ὁ λόγος Τοῦ εἶναι ἅγιος καί ἀληθινός. Τί πλεονέ-
κτημα ἔχουν τά παιδιά ἔναντι τῶν μεγάλων; Ἔχουν τρία πλεονεκτήματα: 
τήν πίστη, τήν ὑπακοή καί τήν συγχωρητικότητα. Τό παιδί ρωτάει 
τό γονιό του γιά τά πάντα καί, ἀσχέτως τοῦ τί ἀπαντᾶ ἐκεῖνος, πιστεύει 
τό γονιό του. Τό παιδί ὑπακούει στό γονιό του καί εὔκολα ὑποτάσσει 
τό θέλημά του στό θέλημα τοῦ γονιοῦ του. Τό παιδί εἶναι συγχωρητι-
κό καί, μολονότι προκαλεῖ εὔκολα, συγχωρεῖ γρήγορα. Ὁ Κύριός μας 
ἀπαιτεῖ καί τά τρία αὐτά ἀπό ὅλους τους ἀνθρώπους, δηλαδή πίστη, 
ὑπακοή καί συγχωρητικότητα. Ἐπιθυμεῖ οἱ ἄνθρωποι νά πιστεύουν σ’ 
Αὐτόν ἀπροϋπόθετα, χωρίς ὅρους, ὅπως ἕνα παιδί πιστεύει στό γονιό 
του· καί νά εἶναι συγχωρητικοί ὁ ἕνας μέ τόν ἄλλον, ἀμνησίκακοι, χω-
ρίς νά ἀπαντοῦν στό κακό μέ κακό.
Πίστη, ὑπακοή καί συγχωρητικότητα εἶναι τά τρία βασικά χαρακτηριστι-
κά της ψυχῆς ἑνός παιδιοῦ. Ἡ ἁγνότητα καί ἡ χαρά εἶναι ἐπιπρόσθετα 
στοιχεῖα. Ἕνα παίδι δέν εἶναι ἄπληστο, ἕνα παιδί δέν εἶναι φιλήδονο, 
ἕνα παίδι δέν εἶναι ματαιόδοξο. Τά μάτια τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἀμόλυντα 
ἀπ’ τά ἀκόλαστα πάθη καί ἡ χαρά τοῦ ἀμόλυντη ἀπό τίς μέριμνες.
Ἀδελφοί μου, ποιός ἄραγε μπορεῖ νά μᾶς κάνει ξανά σάν τά παιδιά; 
Κανένας, ἕκτος ἀπό τόν Ἕνα Χριστό. Ἐκεῖνος μπορεῖ νά μᾶς κάνει σάν 
τά παιδιά καί νά μᾶς βοηθήσει νά γεννηθοῦμε ξανά, μέ τό παράδειγμά 
Του, τή διδασκαλία Του καί τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Του Πνεύματος.
Ώ, Κύριε Ἰησοῦ, τέλειο Ἐσύ στήν ὑπακοή καί τήν ταπείνωση, αἰώνιο 
Παιδί τοῦ Οὐράνιου Πατέρα, βοήθησέ μας νά γίνουμε σάν ἀρτιγέννητα 
βρέφη, μέσα ἀπ’ τήν πίστη σέ Σένα, τήν ὑπακοή σέ Σένα καί τήν συγ-
χωρητικότητα πρός ἀλλήλους.

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς,
«Ὁ Πρόλογος τῆς Ἀχρίδος», Ἔκδ. Ἀθως



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

Στήν 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 ἀποφυλακι-

σμένους. Θέλουν νά δουλέψουν, θέλουν νά κάνουν μιά καινούργια ἀρχή.

Ὁ ΟΑΕΔ δίνει τριπλάσια ἐπιδότηση γιά νέες θέσεις ἐργασίας ἀποφυλακι-

σμένων, ἀπεξαρτημένων καί λοιπῶν εἰδικῶν ὁμάδων ἀπό ὅ,τι στίς ἁπλές 

περιπτώσεις ἀνέργων. Ἡ πρόσληψή τους θά εἶναι μιά γενναία πράξη, μεγα-

λύτερη 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 (ἄπο-

ροι, ὄχι ὑπότροποι κ.λπ.).

•  Παρέχει φιλοξενία σέ ξενοδοχεῖο γιά λίγο καιρό μετά τήν ἀποφυλά-

κιση ὅσων ἔχουν πρόβλημα στέγης.

•  Ἐνισχύει οἰκονομικά τά φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρε-

σιῶν 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 χρι-

στιανικό βιβλίο.

•  Φροντίζει γιά τήν ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση τῶν ἀποφυλακι-

σμένων.

οι περιπτωσεισ πολλεσ και οι αναγκεσ μεγαλεσ
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ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ2

•   Ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» συνεργάζεται 
μἑ τις Κοινωνικές Ὑπηρεσίες 
των Καταστημάτων Κράτησης 
τῆς Ἑλλάδας, καθώς καί με Ἐπι-
μελητές Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς 
και μέ Θεραπευτικές Κοινότητες 
 (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ).

•  Ἡ «Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστη-
μόνων», μέ τήν ὁποία ὁ «ΟΝΗΣΙ-
ΜΟΣ» συνεργάζεται, ὀργανώνει 
κάθε ἑ βδομάδα ἐπίσκεψη στο Κα-
τάστημα Κράτησης Νέων Αὐλῶνα.

•  Τήν 1/2/2018 ἡ Εἰδική Μόνι-
μη Ἐπιτροπή Σωφρονιστικοῦ Συ-
στήματος τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς, 
ἐδέχθη τόν ΟΝΗΣΙΜΟ, μαζί μέ 
ἄλλους φορεῖς, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλ-
λε προτάσεις γιά τό Σωφρονιστι-
κό Σύστημα.

•  Το 2018, στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ, προσφέρθηκαν 3 τόννοι 
τρόφιμα, που ο «ΟΝΗΣΙΜΟΣ» δι-
ένειμε σε οικογένειες φυλακισμέ-
νων. Τους ευχαριστούμε πολύ.

 Στίς 17/12/2019 κλείνουν 20 
χρόνια ἀπό τήν ἀδόκητη ἀπώλεια 
τοῦ ἰδρυτή τοῦ συλλόγου μας Στυ-
λιανοῦ Μπουρμπαχάκη.
Ἄνθρωπος πίστης, ἀγάπης, ὑπο-
μονῆς, ἀλλά κυρίως θυσίας καί 
προσφορᾶς. Θεμελίωσε τό ἔργο, τό 
ὁποῖο σύν Θεῶ καί μέ τίς εὐλογίες 
τοῦ προστάτου μᾶς Ἁγίου Ὀνησί-
μου καρποφόρησε.
Ὁ Θεός ἄς ἀναπαύει τήν ψυχή του.

,Aπό τίς δρaστηριότητές μας

Πολύ μεγάλα προβλήματα ἀντιμετωπίζουν οἱ οἰκογένειες τῶν φυλακισμένων, 
στερούμενες πολλές φορές καί τά στοιχειώδη γιά τήν ἐπιβίωσή τους.
Ὁ Σύλλογός μας συνδράμει 240 οἰκογένειες φυλακισμένων καί ἀποφυ-
λακισμένων μέ 95 ἀνήλικα παιδιά, μἑ οἰκονομικά βοηθήματα, τρόφιμα, 
ρουχισμό κ.λ.π.
Ἄς βοηθήσουμε αὐτές τίς οἰκογένειες νά σταθοῦν οἰκονομικά, 
κοινωνικά καί ἠθικά.
Ἐπικαλεῖται τήν ἀγάπη σας, προσωπικά ἀλλά καί πρός τίς ἐπιχειρήσεις, 
γιά τήν προσφορά χρημάτων ἀλλά καί εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης (τρόφιμα, 
εἴδη καθαριότητας, ρουχισμό κ.λπ.).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»

Ἒτος 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ἀριθμός βοηθούμενων 632 605 670 687 672 727

Διανομή τροφίμων (κιλά) 9.044 17.639 11.387 14.672 16.374 18.219
Δέματα ἱματισμού & εἰδών 
ἀτομικῆς καθαριότητας 
στίς φυλακές

507 552 547 483 466 443

Διεκπεραιωμένες
δικαστικές ὑποθέσεις

39 32 28 21 25 33

Διανυκτερεύσεις
ἀποφυλακισμένων 
(σέ ξενοδοχεῖο)

284 258 108 174 156 165

Εὐχαριστοῦμε θερμά τό Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος (ΙΣΝ) γιά τήν δωρεά 
καί πλήρη κάλυψη δαπανῶν τοῦ διετοῦς προγράμματος Εἰκαστικῆς 
Θεραπείας καί Παρέμβασης σέ 7 Καταστήματα Κράτησης.
Ὑπεύθυνή του προγράμματος εἶναι ἡ κά Ἄλκηστις Μπούρα, Κοινωνι-
κή Λειτουργός-Εἰκαστική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc.

Ἡ Ἑλληνική Ραδιοφωνία ΕΡΑ 1 (91,6-105,8 FM) 
προσφέρει, γιά τέταρτη χρονιά, στόν ΟΝΗΣΙΜΟ, 
μιά ραδιοφωνική ἐκπομπή στα πλαίσια του 
προγράμματος, η ΕΡΤ στην κοινωνία, κάθε 
δεύτερη Κυριακή στίς 3.00 τό μεσημέρι (15.00), 
μέ τίτλο «Σάν βγῶ ἀπ’ αὐτή τή φυλακή». Τήν 
εὐχαριστοῦμε θερμά.

Σκοπός τῆς ἐκπομπῆς εἶναι ἡ διερεύνηση τῶν 
προβλημάτων τῶν φυλακισμένων καί ἀποφυλακισμένων καί ἡ προβολή 
ὅλων τῶν φορέων πού ἀσχολοῦνται μέ τήν στήριξη τῶν φυλακισμένων, 
τῶν οἰκογενειῶν τους ἀλλά καί τήν ἐπανένταξη τῶν αποφυλακισμένων.



2018 – 2019 Πρόγραμμα ἐκδρομῶν
& Ἐκδηλώσεων «ΟΝΗΣΙΜΟΥ»

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 (ΣΑΒΒΑΤΟ)
Ἡμερησία ἐκδρομή στήν Ι. Μ. Πανα-
γία Κανδήλας, στό μετόχι τῆς, Ἄγ. 
Χαράλαμπο καί στό Σπήλαιο ΚΑΨΙΑ.

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Ἀπογευματινό. Ι.Ν.Ἄγ. Εὐστα-
θίου καί παράκληση στήν Ἄγ. 
Ματρώνα τήν ἀόμματη, στόν Ι.Ν. 
Εὐαγγελιστρίας Ν. Ἰωνίας.

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Ἀπογευματινό. Ἑσπερινός στήν Ι.Μ. 
Ὁσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρ-
χου εἰς Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς.

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΣΑΒΒΑΤΟ) 
Θεία Λειτουργία – Μνημόσυνο Στυ-
λιανοῦ Μπουρμπαχάκη Ἰδρυτού τοῦ 
συλλόγου, στόν Ι. Ν. Ἄγ. Ἀνδρέου ὄδ. 
Λευκωσίας 40.

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΚΥΡΙΑΚΗ)
Κοπή τῆς Βασιλόπιτας τοῦ Συλλό-
γου στά γραφεῖα του.

1-2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ)
Διήμερη ἐκδρομή. Σπάρτη, Γύθειο, 
Καλαμάτα ναός Ὑπαπαντῆς καί Ἄγ. 
Θεοδώρα Βάστας.

14-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019  
(ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Ἑορτασμός τοῦ προστάτου τοῦ συλλό-
γου «ΑΓΙΟΥ ΟΝΗΣΙΜΟΥ» ἑσπερινός 
- Θ. Λειτουργία.

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
A΄ Χαιρετισμοί. στην Ι. Μ. Χρυσο-
πηγῆς στό Πολυδένδρι Ἀττικῆς.

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ στήν Ἱ.Μ. Ἁγ. 
Παύλου, Πλάκα Λαυρίου.

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ στήν Ἱ.Μ. Παντα-
νάσσης ΚΕΡΑΤΕΑΣ.

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Δ΄ Χαιρετισμοί. στην . Μ. Παναγί-
ας Βρυούλων στό Μήλεσι.

5-9 ΜΑΪΟΥ 2019  
(ΚΥΡΙΑΚΗ-ΠΕΜΠΤΗ)
5ήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή στήν 
ΠΑΤΜΟ.
25 ΜΑΪΟΥ 2019 (ΣΑΒΒΑΤΟ) 
Ἡμερησία ἐκδρομή στήν Ι. Μ.Τα-
ξιαρχῶν Σουλίου Κορινθίας καί στήν Ι. 
Μονή Ἁγίου Γεωργίου Φενεοῦ.
3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΔΕΥΤΕΡΑ)
Ἀπογευματινό – Ἑσπερινός στήν Ἱερά 
Μονή «Παναγία ἤ πάντων χαρά» στό 
Καλέντζι Κορινθίας.
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (ΤΕΤΑΡΤΗ)
Ἀπογευματινό στήν Ι. Μ. Τιμίου Σταυ-
ροῦ, Μαψούς καί στόν πανηγυρίζοντα  
Ι. Ν. Ἄγ. Ἰούδα τοῦ Θαδαίου.

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχῆς, 
μέ κατάθεση προκαταβολῆς στά γρα-
φεῖα τοῦ συλλόγου, Ἀσκληπιοῦ 60 & 
Πατρ. Σεργίου 8, τηλ. 2103622017 
& 2103645305 ἤ στήν ὑπεύθυνο τῶν 
ἐκδρομῶν, Ἐλ. Κατηφόρη - Μπουρμπα-
χάκη τηλ. 2106715299. 
Καμία ἀκύρωσις δέν γίνεται δεκτή τρεῖς 
ἡμέρες πρίν τήν ἐκδρομή, ἐκτός ἄν, ἡ 
θέσις διατεθεῖ σέ ἄλλο ἐνδιαφερόμενο 
ἄτομο. Ἄλλως, τό ἀντίτιμο τῆς ἐκδρομῆς, 
σέ περίπτωση ἀκυρώσεως, καταβάλλεται 
ὑπέρ τοῦ συλλόγου, μέ ἀπόδειξη δωρεᾶς.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ4



Γύριζα ἀπ’ τὸ κυνήγι, τραβώντας 

ἀπὸ μιά δεντροστοιχία τοῦ κήπου. 

Τὸ σκυλὶ ἔτρεχε μπροστά μου. 

Ἄξαφνα τὰ βήματά του ἔγιναν πιὸ 

ἀργὰ καὶ φαινόταν σὰ νὰ παραμό-

νευε κάτι. Κοίταξα καλὰ καὶ εἶδα 

ἕνα σπουργιτάκι μὲ κιτρινωπὸ 

χρῶμα κοντὰ στὸ ράμφος του 

καὶ μὲ πούπουλο στὸ κεφαλάκι 

του. Εἶχε πέσει ἀπ’ τὴ φωλιά του. 

Ὁ ἀγέρας κουνοῦσε δυνατὰ τὶς 

σημύδες τοῦ κήπου. Τὸ σπουργι-

τάκι καθόταν ἀκίνητο μ’ ἁπλωμέ-

νες τὶς φτεροῦγες του, ποὺ μόλις 

ἄρχισαν νὰ μεγαλώνουν, δὲν μπο-

ροῦσε ὅμως νὰ πετάξει.

Τὸ σκυλί μου ἀργὰ - ἀργὰ πλη-

σίαζε τὸ σπουργιτάκι, ὅταν ἄξαφ-

να ἀπὸ ἕνα κοντινὸ δέντρο ξε-

πετάχτηκε ἕνα γέρικο σπουργίτι 

μὲ μαῦρο τὸ στῆθος του κ’ ἔπεσε 

σὰν μία πέτρα ἀκριβῶς μπροστὰ 

στὸ μοῦτρο τοῦ σκύλου μου. Πα-

ραμορφωμένο, μὲ φουντωμένα τὰ 

φτερά του καὶ μ’ ἀπελπισμένη καὶ 

γεμάτη λύπη φωνὴ πήδησε μία - 

δυὸ φορὲς μπροστὰ στ’ ἀνοιχτὸ 

στόμα τοῦ σκύλου. 

Τὸ γέρικο σπουργίτι ὅρμησε νὰ 

γλιτώσει τὸ παιδί του. Ὅλο του τὸ 

σωματάκι σπαρταροῦσε ἀπὸ φρί-

κη, ἡ φωνούλα του ἀγρίεψε καὶ 

βράχνιασε, ἦταν ἕτοιμο νὰ πεθά-

νει, νὰ θυσιαστεῖ! 

Σὰν τί πελώριο τέρας νὰ ἔβλεπε 

τὸ σκυλί! Κι ὅμως δὲν μπόρεσε νὰ 

κάτσει ἥσυχα - ἥσυχα πάνω στὸ 

ψηλό του κλαδί, ὅπου ἦταν τόσο 

ἀσφαλισμένο... Μία δύναμη πιὸ 

δυνατὴ κι ἀπ’ τὴ θέλησή του τὸ 

ἔριξε ἀπ’ ἐκεῖ πάνω. 

Ὁ Τρεζὸρ (ἔτσι λέγανε τὸ σκυλί) 

σταμάτησε κι ἔκανε πίσω, καθὼς 

φαίνεται κι αὐτὸς ἀναγνώρισε 

τὴ δύναμη. Βιαστικὰ φώναξα τὸ 

ντροπιασμένο σκυλὶ κι ἔφυγα ἀπ’ 

αὐτὸν τὸν τόπο, γεμάτος εὐλάβεια.

Ἔτσι ἦταν καὶ μή σᾶς φανεῖ πα-

ράξενο. Αἰσθανόμουνα εὐλάβεια 

μπροστὰ σ’ ἐκεῖνο τὸ μικρὸ ἡρω-

ικὸ πουλί, μπροστὰ στὴ μεγάλη 

του στοργή. 

Ἡ ἀγάπη ἔλεγα, εἶναι πιὸ δυνατὴ 

κι ἀπ’ τὸ θάνατο καὶ τὸ φόβο τοῦ 

θανάτου. Μονάχα μ’ αὐτήν, μόνο 

μὲ τὴν ἀγάπη κρατιέται καὶ κι-

νεῖται ἡ ζωή.

Ι.Σ. Τουργκιένεφ

Το Σπουργίτι
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Ἡ Μαρία και ἡ γιαγιά της

6 ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

1 Europe’s antibullying Campaignhttps://ec.europa.eu
2 Χαρίτου-Φατούρου, Μ. κ.α. (2010), Σχολεία Συνεργατικής Μάθησης και Πρόληψης: Για την προα-
γωγή : της αλληλοβοήθεια, της αλληλεγγύης, της ατομικής και συλλογικής ευθύνης και της κριτικής 
σκέψης στα σχολεία. Πιλοτικό Πρόγραμμα.

Ὡς ἕνας φορέας πού συμπα-

ραστέκεται ἠθικά καί ὑλικά σέ 

κρατούμενους, ἀποφυλακισμέ-

νους καί στίς οἰκογένειές τους, ὁ 

«Ὀνήσιμος» δέχεται καθημερινά 

ἀνθρώπους πού ἔχουν βιώσει μέ 

κάποιο τρόπο τόν ἀποκλεισμό, τή 

περιθωριοποίηση καί τή βία ὡς 

θύματα-θύτες αὐτῆς. 

Τά τελευταία χρόνια ἔχει ξεκινή-

σει ἕνας ἔντονος διάλογος σχετι-

κά μέ τή διάχυτη βία στή κοινω-

νία καί εἰδικότερα τόν ἐκφοβισμό 

πού ὑφίστανται ἀκόμα καί μικρά 

παιδιά στό χῶρο τοῦ σχολείου. 

Τό φαινόμενο αὐτό μελετήθη-

κε πρώτη φορά τή δεκαετία τοῦ 

1970 στή Νορβηγία, ἀλλά ὁ ὅρος 

bullying ἐμφανίζεται ὡς ἐπιστη-

μονική ὁρολογία τό 1987 γιά νά 

ἐκφράσει τή συνθήκη ὅπου «ἕνα 

ἤ περισσότερα ἄτομα προκαλοῦν 

κατ’ ἐπανάληψη ἐσκεμμένη βλά-

βη ἤ συναισθηματική δυσκολία 

σέ ἄλλο ἄτομο/ἄτομα μέσω σω-

ματικῆς ἐπαφῆς, λεκτικῶν ἐπιθέ-

σεων ἤ μέ ἄλλους τρόπους»1.Σέ 

αὐτή τήν ἄσκηση βίας καί ἐξουσί-

ας ἐμπλέκονται: αὐτός/αὐτοί πού 

δέχονται τή βία, αὐτός/αὐτοί πού 

τήν ἀσκοῦν, οἱ θεατές, οἱ ἐκπαι-

δευτικοί καί οἱ γονεῖς. 

Τά κυριότερα αἴτιά της εἶναι ψυ-

χολογικά καί κοινωνικά. Πιό συ-

γκεκριμένα: ἡ οἰκογένεια ὅταν 

αὐτή εἶναι ἀπορριπτική ἤ παθο-

γενής (ἀνοχή στή χρήση σωμα-

τικῆς/λεκτικῆς βίας, ἀλκοολικοί 

γονεῖς, κλπ) ἡ ἔντονα ἀνταγωνι-

στική κοινωνία, ἡ κοινωνική μί-

μηση, τά σύγχρονα μέσα μαζικῆς 

ἐνημέρωσης, ἡ ἐνεργή ἤ σιωπη-

λή συμμετοχή τοῦ περίγυρου πού 

θεωρεῖ φυσική τήν ἄσκηση βίας2. 

Ὅλα τά χρόνια της δουλειᾶς μᾶς 

ἔχουμε ἐπιλέξει νά δίνουμε ἔμφα-

ση στήν οἰκογένεια τοῦ κρατού-

μενου-ἀποφυλακισμένου καθώς 
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αὐτή ἀποτελεῖ τό σχολεῖο τῆς ψυ-

χικῆς μας ἀγωγῆς ὅπου δομοῦμε 

τόν ἑαυτό μας, χτίζουμε τή σχέση 

μας μέ τήν κοινωνία καί ἐκεῖ ἐπα-

νερχόμαστε. Ἔτσι, προφυλάσσο-

ντας ἐπαρκῶς τήν οἰκογένεια τό 

διάστημα κατά τό ὁποῖο ἕνα μέ-

λος τῆς κρατεῖται, μειώνουμε τίς 

πιθανότητες νά καταφύγουν στήν 

παραβατικότητα καί τά ὑπόλοιπα 

μέλη της. 

Στόν «Ὀνήσιμο», πολύ συχνά 

ἔχουμε δεχτεῖ μητέρες πού προ-

σπαθοῦν νά ἀποκρύψουν ἀπό τό 

παιδί τους καί τό εὐρύτερο περι-

βάλλον τούς τήν κράτηση τοῦ συ-

ζύγου τους, φοβούμενες ὅτι τόσο 

παιδί τούς ὅσο καί ὅλη ἡ οἰκογέ-

νεια θά στιγματιστοῦν καί σταδι-

ακά θά ὁδηγηθοῦν σέ κοινωνική 

ἀπομόνωση μέ ἐπακόλουθες συ-

νέπειες (μοναξιά, ἀνεργία, κλπ).

Πρόσφατα ὅμως, ζήσαμε τό πα-

ράδειγμα ἑνός μικροῦ κοριτσιοῦ 

καί τῆς γιαγιᾶς του πού μοιάζει 

νά μπόρεσαν νά ἀξιοποιήσουν τό 

τραῦμα τῆς φυλακῆς καί νά ἐπιβί-

ωσαν τῆς βίας ἀποφεύγοντας τόν 

κοινωνικό ἀποκλεισμό.

Ἡ μικρή, πού ἐδῶ θά ὀνομάζουμε 

Μαρία, εἶναι ἕνα κορίτσι 9 ἐτῶν 

πού μεγαλώνει σήμερα μέ τή πα-

τρική γιαγιά καθώς ὁ πατέρας τῆς 

εἶναι χρόνιος χρήστης καί κρα-

τεῖται, ἐνῶ ἡ μητέρα τῆς ἔφυγε 

ἀπό τήν οἰκογενειακή ἑστία λίγο 



Τό κρεμμυδάκιμετά τή σύλληψη τοῦ ἄνδρα της. 

Σύμφωνα μέ τή θεωρία, ἡ 

ἀνθρώπινη ἐπίδραση μέσα στή 

ὁποία ἀναθρέφεται ἕνα παιδί καί 

οἱ πρῶτες ἐμπειρίες στίς ὁποῖες 

ἐκτίθεται, θά ἐπιτρέψουν ἤ θά 

ἐμποδίσουν τήν ὁμαλή κοινωνι-

κοποίηση τού3. Ἄν καί οἱ ἀπο-

χωρισμοί πού ἔχει ἤδη βιώσει 

ἡ Μαρία θά μποροῦσαν νά τήν 

ἔχουν καταστήσει εὐάλωτη, ὅταν 

τή συναντήσαμε βρεθήκαμε ἐνώ-

πιον ἑνός φροντισμένου παιδιοῦ, 

μέ πολλή διάθεση γιά ἐπικοινω-

νία καί ἐγγύτητα καί ἕνα λαμπε-

ρό χαμόγελο. Ἡ Μαρία σέ αὐτή 

τή πρώτη συνάντηση μᾶς ἔκανε 

δῶρο τήν παραπάνω ζωγραφιά 

στήν ὁποία «μιλᾶ» γιά τά ὄνειρά 

της καί τόν μελλοντικό της ἑαυτό. 

Ἀπό ὅτι φάνηκε, ἡ ὕπαρξη τῆς 

γιαγιᾶς εἶχε μία εὐεργετική καί 

ἐπανορθωτική ἐπίδραση. Αὐτή 

ἡ γιαγιά, μία δυναμική γυναί-

κα, σκληρά ἐργαζόμενη ἀλλά μέ 

σταθερή παρουσία στή ζωή τῆς 

Μαρίας προσφέροντάς της μία 

ἐπικοινωνία μέ συναισθηματικό 

ὑπόβαθρο, ἀποτέλεσε ἕνα ὑγιές 

πρότυπο ταύτισης γιά τό κορίτσι. 

Ἔχοντας πάρει ἱκανές δόσεις 

ἀποδοχῆς καί ἐνθάρρυνσης μέσα 

ἀπό τή σχέση γιαγιᾶς-ἐγγονῆς, ἡ 

Μαρία ἐμφανίζει «τό πλεονέκτη-

μα τοῦ συναισθήματος»4, δηλαδή 

ἔχει ἀναπτύξει, ὅλες τίς δεξιότη-

τες καί τίς προϋποθέσεις -ὅπως 

τή περιέργεια, τήν ἐμπιστοσύνη, 

τόν αὐτοέλεγχο, τήν ἱκανότητα 

τῆς ἐπικοινωνίας- πού τῆς ἐπι-

τρέπουν νά ἔχει προσδοκίες ἀπό 

τό μέλλον της. 

Ἔτσι ἡ Μαρία μπορεῖ νά ἔχει πε-

ριέργεια γιά τούς ἀριθμούς, νά 

ἐπιθυμεῖ νά μαθαίνει, νά ἔχει 

ἐξαιρετικές ἐπιδόσεις στό σχο-

λεῖο, νά διατηρεῖ φιλίες καί νά 

ὀνειρεύεται μία μέρα νά γίνει 

δασκάλα γιά νά μεταφέρει τίς 

γνώσεις της στά παιδιά. Τό πιό 

σημαντικό ἀπό ὅλα εἶναι ὅτι μέσα 

σέ αὐτό τό ἔγχρωμο σχέδιο ἀπει-

κόνισε τόν ἑαυτό τῆς γερό καί δυ-

νατό μέ ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο 

καί τή ζωή. 

Χαρά Βλαστάρη-Δυοβουνιώτου
Κλινική Ψυχολόγος

8 ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

3 Giddens, A. (2002), Κοινωνιολογία, Tα μη κοινωνικοποιημένα παιδιά, Gutenberg, σ. 77-78.
4 Goleman, D. (1997), H Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ελληνικά Γράμματα.



Μία φορά κι ἕνα καιρό, ζοῦσε μία κακιά γυναίκα, σωστή μέ-

γαιρα. Πέθανε κι οὔτε ἕνα καλό δέν εἴχε κάνει στή ζωή της. 

Τήν ἅρπαξαν τό λοιπόν οἱ διαβόλοι καί τήν πετάξανε στη φλογισμένη 

λίμνη. Τότε ὁ φύλακας-ἄγγελός της κάθισε καί σκέφτηκε: «Πρέπει νά 

θυμηθῶ καμιά καλοσύνη της γιά νά πάω να τήν πῶ στό Θεό» . Θυμή-

θηκε, καί μία καί δύο πάει καί λέει στο Θεό: «Αὐτή, του λέει, ἔβγαλε 

ἕνα κρεμμυδάκι φρέσκο ἀπ’ τό περιβόλι καί τό ‘δωσε σέ μία ζητιάνα». 

Κι ὁ Θεός ἀπαντάει: «Πάρε λοιπόν τό ἴδιο εκείνο κρεμμυδάκι, καί 

πήγαινε πάνω ἀπ’ τή λίμνη. Βάστα τό κρεμμυδάκι ἀπ’ τή μία ἄκρη κι 

ἄς πιαστεῖ αὐτή ἀπ’ την άλλη. Τότε τράβα την. Ἄν τά καταφέρεις νά 

τήν τραβήξεις ἀπ’ τη λίμνη, τότε ἄς πάει στόν Παράδεισο. Ὅμως ἄν 

σπάσει τό κρεμμυδάκι, θά πεῖ πώς καλά εἶναι ἐκεῖ που εῖναι». Ἔτρεξε 

ὁ ἄγγελος στή γυναίκα καί τῆς λέει: «Πιάσου γερά ἀπ’ τό κρεμμυδάκι 

καί γῶ θα σε τραβήξω». Κι ἄρχισε νά την τραβάει προσεχτικά. Τήν 

εἶχε βγάλει ολάκερη σχεδόν ἀπ’ τή λίμνη, 

μά μόλις εἶδαν οἱ ἄλλοι ἁμαρτωλοί πως τήν 

τραβᾶνε ἔξω, γαντζώθηκαν ὅλοι πάνω της 

γιά νά βγουν κι αὐτοί μαζί της. Μά ἡ γυναί-

κα ἦταν κακιά, σωστή μέγαιρα, κι άρχισε 

νά τούς κλωτσάει: «Ἐμένα θέλουν νά βγά-

λουν κι ὄχι ἐσᾶς. Δικό μου εῖναι τό κρεμ-

μυδάκι κι ὄχι δικό σας». Μόλις τό ‘πε αὐτό, 

τό κρεμμυδάκι ἔσπασε. Κι αὐτή ξαναπέσε στή λίμνη καί καίγεται εκεί 

πέρα ως τά σήμερα. Ὁ ἄγγελος ἔβαλε τά κλάματα κι ἔφυγε»

Φίοντορ Ντοστογιέφσκι 

Τό κρεμμυδάκι
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Ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2017 ξεκί-

νησε ἡ ἐφαρμογή σέ ἑβδομαδιαία 

βάση, ὁμάδας Εἰκαστικῆς Ἔκφρα-

σης καί Αὐτογνωσίας στό Ψυχια-

τρεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ. 

Ἡ ὁμάδα πραγματοποιεῖται στό 

πλαίσιο ἑνός διευρυμένου προ-

γράμματος εἰκαστικῆς παρέμβα-

σης σέ 7 Καταστήματα Κράτησης 

τῆς Ἀττικῆς καί τῆς Βοιωτίας. Τό 

πρόγραμμα ἐφαρμόζεται ἀπό τόν 

Σύλλογο Συμπαραστάσεως Κρα-

τουμένων “Ὁ Ὀνήσιμος”, ἐπο-

πτεύεται ἀπό τόν κ. Νίκο Πλυτά, 

Ψυχίατρο – Ψυχοθεραπευτή καί 

χρηματοδοτεῖται ἐξ’ ὁλοκλήρου 

ἀπό τό Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος.

Ο Μ.Κ. ἔγινε μέλος αὐτῆς τῆς ὁμά-

δας, λίγες ἡμέρες μετά τήν ἔναρξη 

τοῦ προγράμματος. Στήν πρώτη 

του ὁμάδα, ἐπέλεξε λευκό πηλό 

καί σχεδόν χωρίς νά δυσκολευτεῖ 

καθόλου, ἄρχισε νά τόν πλάθει 

μέ τά ἀκροδάκτυλά του. Ἡ ἄμορ-

φη μάζα ἔπαιρνε σταδιακά σχῆμα 

ἐνῶ ἐκεῖνος παρέμενε συγκεντρω-

μένος καί προσεκτικός. Ἔπειτα 

ἀπό λίγο, κράταγε στά χέρια τοῦ 

μία πασχαλίτσα. Στό δεύτερο μέ-

ρος τῆς ὁμάδας, τά μέλη παρουσι-

άζουν τά ἔργα τους καί συζητοῦν 

γι’ αὐτά. Ο Μ.Κ. μίλησε γιά τήν 

τρυφερότητα, τήν εὐαισθησία καί 

τήν ὀμορφιά πού ὁ ἴδιος διέκρι-

νε σέ αὐτό τό πλασματάκι. Τοῦ 

ὑποσχέθηκα ὅτι θά τό ἔψηνα στό 

καμίνι καί ὅτι τήν ἑπόμενη φορᾶ 

θά τοῦ τό ἔφερνα. Ἔτσι ἔγινε... Πε-

ρίμενα ὅτι ὁ ἴδιος θά θελήσει νά 

ζωγραφίσει τήν πασχαλίτσα τοῦ 

ἀλλά ἔπεσα ἔξω. Τήν ἄφησε στό 

ράφι τῆς ντουλάπας τῆς ὁμάδας 

καί πῆρε ἕνα λευκό χαρτί πού τό 

δίπλωσε στά 4. Ἐπέλεξε μαρκα-

δόρους γιά νά ζωγραφίσει τό 1/4 

τοῦ χαρτιοῦ, κρατώντας τό ὑπό-

λοιπο διπλωμένο. 

Ἡ συνάντηση ἦταν μόνο ἡ ἀρχή!

 Ἡ πασχαλίτσα ἀπό πηλό

Ἀπό τήν Ἄλκηστη Μπούρα
Κοινωνική Λειτουργό - Εἰκαστική Ψυχοθεραπεύτρια
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Σχημάτισε ἕνα δέντρο μέ κινήσεις 

ἀργές χωρίς ὅμως νά προλάβει νά 

τό ὁλοκληρώσει. Ὁ τίτλος πού ἔβα-

λε ἦταν “Τό δέντρο”. Στήν ἑπόμενη 

συνάντηση τῆς ὁμάδας, ὁλοκλή-

ρωσε τό ἔργο. Ἡ κόκκινη πόρτα 

πού βρισκόταν στόν κορμό ὁδη-

γοῦσε στό σπίτι ἑνός σαλιγκαριοῦ, 

τοῦ Τοῦρμπο. Εἶπε ὅτι τό σαλιγκά-

ρι δέν εἶχε καταλάβει ὅτι τό κα-

βούκι εἶναι τό σπίτι του καί ἐπειδή 

ἐνοίωθε ἀπροστάτευτο, χρειαζόταν 

κάτι ἀκόμη γιά νά εἶναι ἀσφαλές. 

Τό ἔργο ἀπέκτησε ἕναν ἀκόμη τίτ-

λο: “Τό σπίτι τοῦ Τοῦρμπο”.

Στήν ἑπόμενη συνάντηση τῆς 

ὁμάδας, διπλώνει τό χαρτί ὥστε 

νά ζωγραφίσει τό ἄλλο ? τῆς ἐπι-

φάνειάς του. Ἑστιάζει στό σημεῖο 

τοῦ δέντρου πού βρίσκεται ἡ 

πόρτα τοῦ σπιτιοῦ τοῦ σαλιγκα-

ριοῦ. Ὁ Τοῦρμπο ἦταν δυστυχι-

σμένος, φοβισμένος καί μόνος. 

Σχεδόν δέν γνώριζε πῶς εἶναι νά 

ἔχεις φίλους. Εἶχε καιρό νά βγεῖ 

ἀπό τό σπίτι ἀλλά μόλις τό τόλμη-

σε, εἶχε μία ἀπρόσμενη συνάντη-

ση! Μία χαριτωμένη πασχαλίτσα 

περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ, τόν χαιρέ-

τησε καί ἐκεῖνος ἀνταποκρίθηκε 

ἐπιφυλακτικά.

Ἡ πασχαλίτσα τοῦ πρότεινε νά 

πᾶνε μαζί μία βόλτα στό ψηλότε-

ρο μέρος τοῦ δέντρου. Ὁ Τοῦρμπο 

ἄν καί ἔμενε γιά καιρό σέ αὐτό 

τό δέντρο, δέν εἶχε πάει ποτέ σέ 

ἐκεῖνο τό σημεῖο του. Δειλά δειλά 

τήν ἀκολουθεῖ. 

“Τό δέντρο” καί “Τό σπίτι τοῦ 
Τοῦρμπο”

“Ὁ Τοῦρμπο συναντάει τήν Πόπη”
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Στήν 4η ζωγραφιά, ἡ παρέα μεγα-

λώνει ἀφοῦ οἱ δύο φίλοι πλέον, 

συναντοῦν τόν Μάκη τόν Μύγα. 

Συζητοῦν, λένε τά νέα τους, γνω-

ρίζονται περισσότερο. Ἡ ζωή τοῦ 

Τοῦρμπο ἀρχίζει νά ἀποκτᾶ ἐνδια- 

φέρον.

Ἡ παρέα συνεχίζει τίς βόλτες σέ 

ὅλο τό τμῆμα τοῦ δέντρου. Περ-

νοῦν ὄμορφα καί τό σαλιγκάρι 

αἰσθάνεται ὁλοένα καί λιγότερη 

μοναξιά καί φόβο.

Οἱ φίλοι βρίσκονταν συχνά, σχε-

δόν κάθε μέρα καί περνοῦσαν 

ἀρκετό χρόνο μαζί. Ἦταν ὁ μόνος 

λόγος πού τό σαλιγκάρι ἔβγαινε 

ἀπό τό σπίτι του. Κάποια μέρα οἱ 

φίλοι του δέν ἦρθαν. Ἐκεῖνο τούς 

περίμενε λυπημένο... πήγαινε 

κάθε λίγο στήν πόρτα γιά νά δεῖ 

ἐάν ἔρχονται καί ἀφοῦ δέν τούς 

ἔβλεπε, ἡ θλίψη τοῦ μεγάλωνε. 

“Ἡ Πόπη καί ὁ Τοῦρμπος συναντᾶνε 
τόν Μάκη τόν Μύγα”

“Ἡ Πόπη πηγαίνει βόλτα τόν Τοῦρμπο 
στό πάνω δέντρο” “Οἱ τρεῖς φίλοι γυρίζουν ἀπό μία βόλ-

τα στό κάτω μέρος τοῦ δένδρου”

“Ὁ Τοῦρμπος περιμένει
τούς φίλους τού”
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Ἔπειτα ἀπό λίγο τους εἶδε νά 

ἔρχονται, βγῆκε χαρούμενο ἀπό 

τό σπίτι καί ἔφυγαν ὅλοι μαζί γιά 

τή βόλτα τούς.

Μετά τή βόλτα ἐπέστρεψε πάλι στό 

σπίτι. Ἄν καί εἶχε περάσει καλά, 

κάτι τόν ἀπασχολοῦσε... Δέν τοῦ 

ἄρεσε πού ἔβγαινε ἔξω μόνο μέ 

τούς φίλους του καί ποτέ μόνος. 

Ὅμως καί μόνο μέ τήν ἰδέα ὅτι θά 

ἄφηνε πίσω τό σπίτι - προστασία 

του, σάστιζε. Αἰσθανόταν ἐκτεθει-

μένος καί ὁ φόβος τοῦ μεγάλωνε 

πολύ. Κοντοστάθηκε, σκέφτηκε τίς 

ὄμορφες στιγμές μέ τούς φίλους 

του καί τά καινούρια μέρη πού 

ἐπισκέφθηκαν... καί τότε πῆρε τήν 

γενναία ἀπόφαση νά τολμήσει νά 

βγεῖ ἀπό τό σπίτι μόνος του καί νά 

ἀπολαύσει ἕναν ὄμορφο περίπα-

το. Ὅσο ἀπομακρυνόταν ἀπό τό 

σπίτι, τόσο δυνάμωνε ἡ χαρά ποῦ 

αἰσθανόταν! Καί ὅσο περνοῦσε ἡ 

ὥρα ἀναρωτιόταν: ‘Τελικά τί τό 

θέλω τό σπιτάκι πάνω στό δέντρο; 

Ἀφοῦ ἐγώ κουβαλάω τό δικό μου 

σπιτάκι πού εἶναι ὄμορφο καί ται-

ριαστό μέ μένα!”. 

Ὁ ἴδιος γράφει :... Ἔτσι ὁ Τοῦρμπο 

ἔγινε τό μέσο γιά νά ἐκφράσω 

αὐτό τό ταξίδι δηλαδή τό πῶς 

ἄλλοι ἐξωτερικοί ἄνθρωποι καί 

παράγοντες μαζί μέ τήν θέλησή 

μου μέ βοήθησαν νά προχωρήσω 

καί νά ἀρχίσω νά πιστεύω στόν 

ἑαυτό μου πάλι. ”

Μ.Κ. 24/10/2018

Ψυχιατρεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ

“Ὁ Τοῦρμπος βρίσκει
τό κουράγιο τού”

“Χάρηκε ὁ Τοῦρμπος
ἐπειδή ἦρθαν οἱ φίλοι τού”
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Ἡ Συγχώρεση

Πρίν πολλά χρόνια καί μετά τή 

λήξη τοῦ ἐμφυλίου σπαραγ-

μοῦ, σέ κάποιο χωριό ἔγινε ἕνας 

φόνος γιά πολιτικούς λόγους.

Κατηγορήθηκε, λοιπόν, κάποιος 

χωριανός, ὀνόματι Πέτρος Γ. 

καί μέ τίς μαρτυρίες 5 συγχω-

ριανῶν τοῦ καταδικάστηκε σέ 

30 χρόνια φυλάκιση στίς ἀγρο-

τικές φυλακές.

Μέρα-νύχτα ὅμως διαλαλοῦσε 

ὅτι ἦταν ἀθῶος. Στίς φυλακές 

αὐτές πήγαινε 1 φορά τό μήνα 

ἕνας εὐλαβέστατος ἱερέας. Λει-

τουργοῦσε στό ἐκκλησάκι τῶν 

φυλακῶν καί μετά δεχόταν γιά 

ἐξομολόγηση ὅσους ἐκ τῶν φυ-

λακισμένων τό ἐπιθυμοῦσαν.

Πῆγε καί ὁ Πέτρος καί ἐξομολο-

γήθηκε στόν εὐλαβῆ ἐκεῖνο ἱε-

ρέα καί βεβαίωνε μέ ὅρκους ὅτι 

ἦταν ἀθῶος.

Ἀπό τότε πού ἐξομολογήθηκε 

ἄλλαξε τελείως διαγωγή: προσηύ-

χετο μέ τό Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χρι-

στοῦ, μελετοῦσε τό Εὐαγγέλιο καί 

κοινωοῦσε τῶν Ἀχράντων Μυ-

στηρίων, σκορπώντας σέ ὅλους 

τους συγκρατούμενούς του πολλή 

καλωσύνη.

Συγχωροῦσε δέ μέ ὅλη του τήν 

καρδιά καί τούς κατηγόρους του 

καί αὐτόν ἀκόμα τόν ἄγνωστο 

φονιά. «Δέ φταῖνε οἱ καημένοι», 

ἔλεγε. «Φταίει τό πολιτικό καί 

ἰδεολογικό πάθος, φταίει καί ὁ 

διάβολος πού τούς σκοτεινία-

σε τό μυαλό καί ἔτσι κρύψανε 

τήν ἀλήθεια. Θεέ μου συγχώρε-

σέ τους… καί ἀπό μένα νά ’ναι 

συγχωρεμένοι… καί χάρισέ τους 

προπαντός καί ἰδιαιτέρως φωτι-

σμό καί ὑγεία».

Ὁ ἱερέας πεπεισμένος γιά τήν 

ἀθωότητά του προσπάθησε μέσω 

κάποιων δικηγόρων νά τόν ἀπο-

φυλακίσει, ἀλλά δέν τά κατάφερε. 

Ἔτσι πέρασαν 19 χρόνια. Ὅταν 

ἀποφυλακίσθηκε ἦταν πλέον 50 

ἐτῶν. Στό χωριό δέν ἔγινε δε-
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κτός, ἐπειδή τόν πίστευαν ὅλοι 

γιά φονιά.

Μετακόμισε λοιπόν σέ μία γειτο-

νική πόλη καί ἔκανε τόν ἐργάτη, 

τόν οἰκοδόμο καί κυρίως τό μα-

ραγκό, δουλειά πού ἔμαθε στή 

φυλακή. Ἐκεῖ στήν πόλη συνέχι-

σε νά προσεύχεται, νά συμμετέ-

χει στά Μυστήρια καί νά τηρεῖ τίς 

εὐαγγελικές ἐντολές. Ἡ Εὐχή καί 

τό Εὐαγγέλιο ἦταν τό ὀξυγόνο τῆς 

ζωῆς του.

Μία κοπέλα 42 ἐτῶν, θεολόγος 

σέ κάποιο Γυμνάσιο τῆς περι-

οχῆς, πληροφορήθηκε ἀπό τόν 

Πνευματικό τῶν φυλακῶν, πού 

ἦταν καί δικός της Πνευματικός, 

τά πάντα γιά τόν Πέτρο Γ. καί ἰδι-

αιτέρως γιά τό πόσο ἦταν ἀφο-

σιωμένος στό Χριστό καί στήν 

Ἐκκλησία Του. Πῆγε τόν βρῆκε 

καί κατόπιν τόν ζήτησε ἡ ἴδια σέ 

γάμο!…

Ἀπό τόν εὐλογημένο αὐτό γάμο 

προῆλθαν 2 παιδιά ὑγιέστατα. 

Ὕστερα ἀπό μερικά χρόνια στό 

χωριό πού ἔγινε ὁ φόνος, κά-

ποιος ἀρρώστησε βαριά μέ ἀνε-

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018
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ξήγητους φοβερούς πόνους σέ 

ὅλο του τό σῶμα. Οἱ γιατροί δέν 

μπόρεσαν νά τόν βοηθήσουν, 

οὔτε καν νά ἐντοπίσουν τήν αἰτία.

Ὅταν γύρισε στό σπίτι του ἀπό τό 

νοσοκομεῖο, ἄρχισε νά κραυγάζει 

μέσα στούς φοβερούς του πόνους 

ὅτι αὐτός ἦταν ὁ φονιάς καί μέ 

τούς 4 ψευδομάρτυρες τούς ὁποί-

ους ἐξαγόρασε μέ μεγάλα χρημα-

τικά ποσά, κατηγόρησαν τόν Πέ-

τρο πού συμπτωματικά περνοῦσε 

ἀπό ἐκεῖνο τό σταυροδρόμι τήν 

ὥρα πού ἔγινε ὁ φόνος.

Φώναξαν τόν ἀστυνόμο τοῦ χω-

ριοῦ καί ὑπέγραψε τήν ὁμολογία 

τῆς ἐνοχῆς του. Στό χωριό προ-

κλήθηκε σύγχυση, ταραχές καί 

πολλές κατάρες πού βάραιναν 

τό φονιά. Παρά ταῦτα ἡ ψυχή 

τοῦ φονιά δέν ἔβγαινε, ἀλλά ἐξα-

κολουθοῦσε νά τσιρίζει καί νά 

κραυγάζει.

Ὁ Πέτρος ὅταν τό ἔμαθε, δέ θέλη-

σε οὔτε νά πάρει ἐκδίκηση, οὔτε 

μήνυση νά κάνει γιά νά ἀποκα-

ταστήσει τήν τιμή του, ἀλλά τί 

ἔκανε; Πῆγε στό σπίτι τοῦ φονιά. 
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Αὐτός ὅταν τόν εἶδε πάγωσε καί 

τόν κοιτοῦσε μέ τά μάτια γουρλω-

μένα ἀπό ἔκπληξη.

Εἶπε λοιπόν ὁ Πέτρος στό φονιά. 

«Γιῶργο, σέ συγχωρῶ μέ ὅλη μου 

τήν καρδιά… καί σ’ εὐχαριστῶ, 

γιατί ἤσουν ἡ αἰτία νά γνωρίσω 

τό Χριστό μέ τήν Ἐκκλησία Του 

καί τά Ἅγια Μυστήρια της. Εὔχο-

μαι νά Τόν γνωρίσεις κι ἐσύ μέ 

μετάνοια καί προσευχή!».

Τόν ἀγκαλίασε, τόν φίλησε καί 

ἔφυγε, ἐνῶ κάποια δάκρυα κρυ-

φά ἔτρεχαν ἀπό τά μάτια του. Ὁ 

θρίαμβος τῆς δικαιοσύνης τοῦ 

Θεοῦ ἦλθε ὕστερα ἀπό 35 χρό-

νια! Ἀλλά ὑπῆρξε καί θρίαμβος 

τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ Πέτρου 

στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί τῆς 

ἀδιάλειπτης προσευχῆς. Ὁ Θεός 

τόν ἀντάμειψε γιά τήν ὑπομονή 

καί τή μακροθυμία πού ἔδειξε 

τόσα χρόνια.

Εὐλογήθηκε ἡ μετέπειτα ζωή του, 

ὅπως εἴπαμε, μ’ ἕνα χριστιανικό 

γάμο καί μέ οἰκογένεια πού ἦταν 

«κατ’ οἶκον Ἐκκλησία» καί μέ 2 

τρισευλογημένα παιδιά. Καί μά-

λιστα μετά τήν ὁλοκάρδια συγ-

χώρηση πού ἔδωσε στό φονιά, 

πολλαπλασιάσθηκε ἡ εὐλογία τοῦ 

Θεοῦ στό σπιτικό του.

Εἶχε τή Χάρη τοῦ Θεοῦ πάνω του, 

τήν εὐλογία τῆς Παναγίας, τήν 

προστασία τῶν Ἁγίων καί τή συ-

μπαράσταση τῶν Ἀγγέλων. Ὅταν 

πέθανε σέ ἡλικία 80 ἐτῶν, Ἄγγε-

λοι καί Ἀρχάγγελοι πλημμύρισαν 

τό δωμάτιό του καί αὐτοί παρέλα-

βαν τήν ψυχή του.

Ἀφοῦ ἔκανε γιά τελευταία φορά 

τό σταυρό τοῦ ὁ Πέτρος εἶπε: 

«Ἄγγελέ μου, Ἄγγελέ μου δέν τήν 

ἀξίζω αὐτήν τήν τιμή» καί ἐκοι-

μήθη. Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνει ὁ 

90χρονος ἱερέας πού ἦταν πα-

ρών στό θάνατό του.

 

Ἀπό τό βιβλίο:

Ἡ Εὐχή μέσα στόν κόσμο,

τοῦ πρωτοπρ. π. Στεφάνου

Ἀναγνωστόπουλου



Προτεραιότητα τοῦ Συλλόγου εἶναι 

νά στηρίζει τίς οἰκογένειες τῶν κρα-

τουμένων καί τῶν ἀποφυλακισμέ-

νων, ἰδίως ὅταν ὑπάρχουν ἀνήλικα 

καί νέα παιδιά. Ἡ καλύτερη πρό-

ληψη τῆς ἐγκληματικότητας εἶναι ἡ 

βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης 

τῆς οἰκογένειας τοῦ κρατούμἑνου καί 

ἡ ἐξασφάλιση τῆς πρόσβασης τοῦ/

τῶν παιδιῶν του στή γνώση. Γιά τό 

λόγο αὐτό, θεωροῦμε ὅτι οἱ παρακά-

τω περιπτώσεις χρήζουν ἰδιαίτερης 

προσοχῆς καί φροντίδας.

Περίπτωση 1η

Ὁ Δημήτρης εἶναι σήμερα ἑξήντα 

τεσσάρων ἐτῶν. Εἶναι χωρισμέ-

νος καί ἔχει μία κόρη. Ἐπί πολλά 

χρόνια διατηροῦσε ἐπιχείρηση 

καί ζοῦσε μέ τήν οἰκογένειά του 

σέ καλές συνθῆκες. Οἱ οἰκονομι-

κές ἐκκρεμότητες τῆς ἐπιχείρησης 

τόν ὁδήγησαν σέ σύντομη κράτη-

ση, ἡ ὁποία, ὡστόσο, ἐπιδείνωσε 

σημαντικά τόσο τίς ἰσορροπίες 

στό οἰκογενειακό περιβάλλον 

του, ὅσο καί τή δική του ψυχική 

κατάσταση. Σήμερα χρειάζεται 

οἰκονομική στήριξη προκειμένου 

ὁ ἁρμόδιος λογιστής νά ἀναλάβει 

τή διεκπεραίωση τῆς ὁριστικῆς 

παύσης τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιχεί-

ρησης καί νά μπορέσει νά αἰτηθεῖ 

τῆς σύνταξης πού δικαιοῦται. 

Περίπτωση 2η

Ἡ Φανῆ εἶναι μία νεαρή μητέρα 

τριάντα ἐτῶν πού τά τελευταία 

ἑπτά χρόνια μεγαλώνει μόνη 

της τόν 9 ἐτῶν γιό τῆς καθώς  

ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
Περιπτώσεις βοηθούμενων πού χρήζουν πρόσθετης ὑποστήριξης

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ18
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ὁ ἄνδρας τῆς βρίσκεται ὑπό κρά-

τηση. Χωρίς ἡ ἴδια νά τό γνωρίζει 

ὁ σύζυγός της, πρώην χρήστης 

ναρκωτικῶν οὐσιῶν ὑποτροπία-

σε στή χρήση καί στή παραβατι-

κότητα μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκτίει 

σήμερα μεγάλη ποινή. Ὅλο αὐτό 

τό διάστημα, ἡ Φανῆ στάθηκε 

στά δικά της πόδια καί με πολύ 

σκληρή ἐργασία ἔχει φροντίσει 

ὁ γιός της νά εἶναι ἕνα ἤρεμο, 

κοινωνικό παιδί μέ πολύ καλή 

ἐπίδοση στή σχολεῖο. Σήμερα ἡ 

Φανῆ χρειάζεται τήν οἰκονομική 

μας στήριξη αλλά και εργασία με 

ασφάλιση, ώστε να έχει αυτή και 

το παιδί της Ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη.

Περίπτωση 3η

O Κώστας ἕνας νεαρός ἄνδρας 

τριανταπέντε ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ζεῖ 

σήμερα μόνος του, χωρίς ὑπο-

στηρικτικό οἰκογενειακό ἤ κοι-

νωνικό περιβάλλον. Μετά ἀπό 

ἀρκετά χρόνια στή χρήση, μπό-

Κάποιοι κόλλησαν στον Σύλλογο μας την χαριτωμένη ζωγραφιά.
Τους ευχαριστούμε
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ρεσε καταβάλλοντας σημαντικές 

προσπάθειες νά ἀπεξαρτηθεῖ καί 

ἐπιθυμεῖ νά ξεκινήσει μία νέα 

ζωή σέ ἄλλες, ὑγιεῖς βάσεις. Κατά 

τή διάρκεια τῆς κράτησής του σέ 

εἰδικό κατάστημα κράτησης τό 

ὁποῖο λειτουργεῖ ὡς κέντρο ἀπε-

ξάρτησης γιά ἐξαρτημένους κρα-

τούμενους, διαπίστωσε τό ἔμφυ-

το ταλέντο του στή μουσική. Ἡ 

ἐνασχόληση μέ αὐτή τή τέχνη καί 

ἡ ἐκτίμηση τῶν θεραπευτῶν τοῦ 

ὑπῆρξαν πολύτιμες στίς προσπά-

θειές του. Μέ τήν ἀποφυλάκισή 

του ἡ μόνη στήριξη πού ζήτησε 

εἶναι γιά νά μπορέσει φοιτήσει 

σέ Ὠδεῖο προκειμένου νά ἀσχο-

ληθεῖ μέ τήν μουσική.

Περίπτωση 4η

Ἡ Ξένια εἶναι μία νέα γυναίκα 

τριάντα ἐτῶν, χωρισμένη μέ τρία 

παιδιά. Ἔχοντας μεγαλώσει σέ 

πολύ δύσκολες συνθῆκες, στούς 

κόλπους μίας πολυμελοῦς καί 

ἐξαιρετικά φτωχῆς οἰκογένειας, 

ἀποφάσισε σέ πολύ νεαρή ἡλικία 

νά παντρευτεῖ ὥστε νά ἀπαλλάξει 

τούς γονεῖς της ἀπό τό «βάρος», 

ὅπως τό αἰσθανόταν τῆς ἀνα-

τροφῆς της. Αὐτή ἡ νέα οἰκογένεια 

ὑπῆρξε περισσότερο κακοποιητι-

κή γιά τή Ξένια μέ ἀποτέλεσμα νά 

καταφύγει στή χρήση στήν ὁποία 

τήν μύησε ὁ σύζυγός της. Σήμερα, 

ἔχει μπορέσει νά ἀπεμπλακεῖ ἀπό 

τήν νοσηρή ἐπιρροή τοῦ συζύγου 

καί ἐπιθυμεῖ νά ἀναλάβει μέ τίς δι-

κές της δυνάμεις τό μεγάλωμα τῶν 

παιδιῶν της. Ζήτησε τήν οἰκονομι-

κή στήριξη προκειμένου νά ἐπιδι-

ορθώσει τήν ὀδοντοστοιχία της καί 

νά μπορέσει νά ἐργασθεῖ ξανά.
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Ἡ συνάντηση μέ τόν Χριστό  
εἶναι τό μεγαλύτερο γεγονός τῆς ζωῆς μας.

Ένα μεγάλο θαῦμα
τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. 

Ἕνας πολύ σημαντικός ἄνθρω-
πος τῆς ἑλληνικῆς πνευματικῆς 
κοινωνίας μου μίλησε γιά τά 
νεανικά του χρόνια. Μοῦ εἶπε: 
«Ὅταν ἤμουν 20 χρόνων ἀγαπη-
τέ μου καθηγητή, ἤμουν ἀναρ-
χικός. Εἶχα μακριά μαλλιά, εἶχα 
σκουλαρίκια, εἶχα τυραννήσει 
πνευματικούς ἀνθρώπους, τούς 
δασκάλους μου. Μέ ἔστειλαν σ’ 
ἕνα χριστιανικό οἰκοτροφεῖο καί 
τό ἔκανα ἄνω-κάτω! 
Μία μέρα, μέ τήν προτροπή ἑνός 
θείου μου, ἀποφάσισα νά ἐπι-
σκεφθῶ τόν πατέρα Πορφύριο. 
Νόμιζα ὅτι θά συναντοῦσα ἕνα 
ἀφελές γεροντάκι, ἀλλά γρήγορα 
διαψεύστηκα! 
Μόλις μέ εἶδε ὁ Γέροντάς μου 
εἶπε: «Μωρέ ἐσύ θέλεις νά πιστέ-
ψεις, ἀλλά δέν σέ ἀφήνει τό πολύ 
σου, τό δυνατό σου μυαλό! Ἀλλά 
ποῦ θά πᾶς; Σέ ἀγαπάει, σέ πε-
ριμένει ὁ Χριστός καί θά σέ κερ-
δίσει μία μέρα! Μωρέ, ἔλα αὔριο 
νά τά ποῦμε!» Πῆγα ἐγώ τήν ἄλλη 
μέρα νά τά ποῦμε…! 
Ὁ Γέροντας, μόλις μέ εἶδε, μοῦ 

εἶπε: «Μωρέ, σού ἀρέσουν τά 
ποιήματα; Γιατί, κι ἐγώ εἶμαι…
ποιητής! Πᾶμε στό δάσος νά σού 
ἀπαγγείλω;» Μέ πῆρε ἀπό τό χέρι 
κι ἄρχισε νά μοῦ λέει ποιήματα…!  
Ἐγώ, καθώς ἄκουγα ἀναλύθηκα 
σέ δάκρυα καί ἔκλαιγα. Γιατί…; 
Διότι, αὐτά τά ποιήματα, πού 
ἀπάγγελνε ὁ Γέροντας, ἤσαν τά 
δικά μου ποιήματα! Αὐτά, πού 
εἶχα γράψει καί τά εἶχα κρυμμένα 
σ’ ἕνα τετράδιο, πιστεύοντας ὅτι 
κάποια μέρα θά τά δημοσίευα. 
Εἶχα συγκλονισθεῖ! 
Ὁ νέος ἐκεῖνος ἔγινε καθηγητής 
σέ δύο πανεπιστήμια καί ἱερέας!

Ἐλεύθερη ἀπόδοση ὁμιλίας τοῦ 
καθηγητοῦ κ. Γ. Κρουσταλάκη. 

Πηγή: Διαδίκτυο.

Ἕνα μεγάλο θαῦμα
του Ὅσιου Δαβίδ 

Ὅταν κάποτε ὁ Ὅσιος Δαβίδ 
χρειάστηκε νά περάσει ἀπό τήν 
Ἀταλάντη στίς Ροβιές τῆς Β. 
Εὐβοίας, παρακάλεσε ἐκεῖ ἕνα 
βαρκάρη νά τόν περάσει ἀπένα-
ντι. Ὁ βαρκάρης τόν εἶδε ρακέν-
δυτο καί ἀρνήθηκε. 
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Ὁ Ὅσιος χωρίς νά γογγύσει 
ἔβγαλε τό τριμμένο ράσο τοῦ, 
τό ἅπλωσε πάνω στό νερό τῆς 
θάλασσας, ἔκανε τό σημεῖο τοῦ 
Σταυροῦ, προσευχήθηκε καί ἀνέ-
βηκε ἐπάνω του καί ὤ τοῦ θαύμα-
τος, ἄρχισε νά ταξιδεύει! 
Βλέποντας ὁ βαρκάρης τόν Ὅσιο 
νά ταξιδεύει ἐπάνω στό ράσο τοῦ 
μονολόγησε: «Νά, αὐτός εἶναι 
ὁ καλόγερος, πού εἶπε νά τόν 
πάρω. Αὐτός εἶναι ἅγιος!». Καί 
ἄρχισε ἀμέσως νά φωνάζει ἀπό 
μακριά: «ἔλα παππού μου νά σέ 
πάρω, ἔλα…». Ὁ Ἅγιος ἄκουσε 
τήν φωνή τοῦ βαρκάρη, τόν εὐλό-
γησε καί συνέχισε νά ταξιδεύει 
μέ τόν θαυμαστό αὐτό τρόπο. 

Καί ἄλλο μεγάλο θαῦμα.

Ἐπειδή ὁ Ὅσιος Δαβίδ δέν εἶχε τά 
ἀπαραίτητα χρήματα, γιά νά κτίσει 
τό Μοναστήρι τοῦ ἔφυγε νά κάνει 
ἐράνους (τή λεγόμενη «λογία»). 
Ἔφθασε μέχρι καί τή Ρωσία, ὅπου 
οἱ Χριστιανοί τοῦ πρόσφεραν 
πολλά χρήματα καί ἄλλα πολύτιμα 
δῶρα. Πῶς ὅμως θά μετέφερε ὁ 
Ὅσιος τόσο χρῆμα καί δῶρα ἀπό 
τή Ρωσία στήν Εὔβοια; 
Ἰδού τί τόν φώτισε ὁ Θεός καί ἔκα-
νε. Κούφωσε ἕνα μεγάλο κούτσου-
ρο, σφράγισε μέσα σ’ αὐτό τά χρή-
ματα καί τά δῶρα, ἔκανε τό σημεῖο 

τοῦ Σταυροῦ, ἔριξε τό κούτσουρο 
μέ τό θησαυρό σ’ ἕνα ποτάμι τῆς 
Ρωσίας, προσευχήθηκε καί στό 
τέλος εἶπε: «Ἕως ὅτου φθάσω στό 
νησί τῆς Εὔβοιας, νά φθάσει καί 
τό κούτσουρο μέ τό θησαυρό στήν 
παραλία τῶν Ροβιῶν».
Πράγματι, ὅταν μετά ἀπό καιρό 
ὁ Ὅσιος Δαβίδ ἐπέστρεψε ἀπό τή 
Ρωσία καί ἔφθασε στίς Ροβιές, 
εἶδε τό κούτσουρο μέ τό θησαυρό 
νά τόν περιμένει στήν παραλία. 
Μάλιστα οἱ κάτοικοι ἐκεῖ, πού 
πρώτη τους φορά ἔβλεπαν ἕνα τέ-
τοιο ξύλο, προσπαθοῦσαν μέ τά 
τσεκούρια τους νά τό ἀνοίξουν. 
Μάταια ὅμως, γιατί τά τσεκούρια 
στράβωναν ἤ ἔσπαγαν καί ἐκεῖνο 
δέν ἄνοιγε. 
Τούς πλησίασε ὁ Ἅγιος καί τούς 
εἶπε: «Τί κάνετε ἐκεῖ, ἀνόητοι 
εἶστε; Ποῦ πάτε ν’ ἀνοίξετε αὐτό 
τό κούτσουρο; Τό ξύλο αὐτό πε-
ριέχει θησαυρό, μέ τόν ὁποῖο θά 
κτίσω τό Μοναστήρι πρός δόξαν 
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Δεσπό-
του μᾶς Χριστοῦ».

Ἀπό τό Βιβλίο:
«Ὅσιος Δαβίδ: Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς 

Ὁσίου Δαβίδ,
Λίμνη Εὐβοίας 1996».
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Πῶς ὁ Γέροντας βοήθησε
ἕναν ἀξιωματικό.

Μία μέρα μία γυναίκα ἐπισκέφτη-
κε τόν Ἅγιο Σεραφείμ της Βίριτσα 
στό σπίτι του στή λεωφόρο Πίλνι. 
Πρίν φύγει ὁ Γέροντας τῆς εἶπε:
- Θά βγεῖς στή λεωφόρο Κομμου-
νάλνι, θά περάσεις τήν γέφυρα καί 
ἐκεῖ θά συναντήσεις ἕναν ἀξιωμα-
τικό. Αὐτός εἶναι σέ πολύ δύσκολη 
θέση, δῶσε τοῦ αὐτόν τόν φάκελο.
Μέσα στό φάκελο ἦταν ἕνα σε-
βαστό ποσό. Πραγματικά μόλις ἡ 
γυναίκα πέρασε τήν γέφυρα συνα-
ντήθηκε μέ ἕναν ἀξιωματικό. Στήν 
ἀρχή ντράπηκε νά τοῦ δώσει τά 
χρήματα, ἀλλά γιά νά μήν παρα-
κούσει τόν Γέροντα τόν πλησίασε 
καί τοῦ εἶπε, ὅτι ὁ πατήρ Σεραφείμ 
θέλει νά τοῦ δώσει αὐτά τά λεφτά. 
Ὁ ἀξιωματικός μέ δάκρυα στά 
μάτια πῆρε τό φάκελο. Εἶπε στή 
γυναίκα ὅτι τό σπίτι τοῦ κάηκε 
καί βρέθηκε στό δρόμο σχεδόν 

γυμνός. Τήν ρώτησε πού μένει  
ὁ ἅγιος αὐτός Γέροντας, γιά νά 
πάει ἀμέσως νά τόν εὐχαριστήσει. 

Ἡ σωτηρία ἐκείνου πού ἤθελε 
νά αὐτοκτονήσει.

Μία φορά κάποιοι ἔφεραν στόν Γέ-
ροντα χίλια ρούβλια. Γιά ἐκείνη τήν 
ἐποχή ἦταν πάρα πολλά χρήματα. 
Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ της Βίριτσα δέν 
τά δέχτηκε, ἀλλά εἶπε νά τά δώσουν 
ὁπωσδήποτε στόν πρῶτο ἄνθρωπο 
πού θά συναντήσουν στό δρόμο 
πρός τό σιδηροδρομικό σταθμό. 
Πρῶτος πού συνάντησαν στό δρό-
μο ἦταν ἕνας μεθυσμένος ἄνδρας. 
Σ’ αὐτόν καί ἔδωσαν τά χρήματα ἄν 
καί δέν ἦταν σίγουροι ὅτι εἶναι σω-
στό αὐτό πού κάνουν. Ὁ ἄνθρωπος 
μόλις τά εἶδε ἀμέσως ξεμέθυσε!
Ἄχ, ἀγαπητοί μου, μέ σώσατε ἀπό 
βέβαιο θάνατο! Ὅπως τούς διηγή-
θηκε ἦταν ὑπάλληλος ἑνός κρατι-
κοῦ καταστήματος. Στό κατάστη-
μά του ἔγινε ἔλεγχος καί βρῆκαν 
ὅτι ὑπάρχει ἔλλειμμα χρημάτων, 
ἀκριβῶς χίλια ρούβλια. Αὐτός δέν 
εἶχε τόσα λεφτά νά πληρώσει καί 
ἦταν σίγουρος ὅ τί θά τόν βάλουν 
στή φυλακή. 
 Ἦταν ἀπελπισμένος καί ἀποφάσι-
σε νά αὐτοκτονήσει. Γιά νά πάρει 
ὅμως θάρρος ἤπιε κρασί, γι’ αὐτό 
καί ἦταν μεθυσμένος! 



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.
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1.  Πάντα ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη χρημάτων γιά τήν κάλυψη 
τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τοῦ Συλλόγου, κυρίως γιά ενίσχυση 
ἀποφυλακισμένων, ἀπόρων κρατουμένων καί τή βοήθεια τῶν 
οἰκογενειῶν τους (μέ αὐστηρά κριτήρια).

2.  Ἐθελοντική ἐργασία γιά τή στήριξη τοῦ ἔργου μας, ἰδίως γιά τή 
δωρεάν διανομή τοῦ περιοδικοῦ μας «Φίλοι Φυλακισμένων» 
στους Ἱερούς Ναούς τῆς Πατρίδος μας. Παρακαλοῦμε, ἐπικοι-
νωνῆστε μαζί μας, εἴτε ἀπό ἐπαρχία εἴτε ἀπό τήν Ἀθήνα, γιά 
νά σᾶς στείλουμε περιοδικά.

3.  Τρόφιμα μακράς διαρκείας (καί κονσέρβες ἰδίως γιά ἀστέ-
γους), εἴδη καθαριότητος, πρώτων βοηθειῶν.

4.  Γραμματόσημα καί τηλεκάρτες, βιβλία λογοτεχνικά καί χρι-
στιανικά.

5.  Κλινοσκεπάσματα, ἀθλητικά εἴδη, ρουχισμό (καθαρό), ὑποδήματα.
6. Εἴδη γυμναστικῆς, ἐπιτραπέζια παιχνίδια κ.ἄ.


