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Παρέχει βοήθεια σε κρατουμένους, αποφυλακισμένους και τις
οικογένειές τους με οικονομικά βοηθήματα για κάλυψη υλικών
αναγκών (τρόφιμα, ιματισμό, είδη προσωπικής υγιεινής).
Υλοποιεί πρόγραμμα εικαστικής θεραπείας – παρέμβασης σε
τέσσερα καταστήματα κράτησης.
Ενισχύει οικονομικά τα φιλόπτωχα ταμεία των Κοινωνικών
Υπηρεσιών των Φυλακών.
Παρέχει δωρεάν νομική κάλυψη σε απόρους κρατουμένους.
Παρέχει δωρεάν, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για
τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, απόρων αποφυλακισμένων.
Φροντίζει για αποφυλάκιση ατόμων με αυστηρά κριτήρια.
Παρέχει φιλοξενία σε ξενοδοχείο για λίγο καιρό μετά την
αποφυλάκιση όσων έχουν πρόβλημα στέγης.
Ενισχύει τις βιβλιοθήκες των φυλακών με καλό λογοτεχνικό και
χριστιανικό βιβλίο.
Παρέχει ψυχολογική στήριξη στους αποφυλακισμένους και στις
οικογένειες των φυλακισμένων.
Συνεργάζεται με Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, με Θεραπευτικές
Κοινότητες (ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ, ΚΕΘΕΑ) και με τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης της Ελλάδας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΣΕΡΓΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 8, Τ.Κ.114-71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 36 22 017 – 210 36 45 305 ΦΑΞ 210 3630865
http://www.onisimos.gr e-mail: info@onisimos.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

« ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ »

της Ξανθούλας Παπουτσή

Αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών:
ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK

GR84 0140 3530 3530 0200 2005 380
GR08 0172 0800 0050 8006 3421 806
GR29 0110 0400 0000 0404 8274 650
GR71 0260 0990 0003 3020 0757 771

Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ» ευχαριστεί
θερμά τα μέλη της θεατρικής ομάδας του Ορθοδόξου Πνευματικού
Κέντρου «Απόστολος Τιμόθεος» για την ευγενική προσφορά τους.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΠΕΡΟΚΕ» (ΟΔΥΣΣΕΩΣ 2, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ)
ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ»
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΩΡΑ 18:00
ΕΙΣΟΔΟΣ: 8 €

Θεατρικό έργο:

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ»
Μετά την πρώτη εντολή «Να αγαπήσεις τον Θεό σου με όλη την ψυχή

Ξανθούλας Παπουτσή

σου», έρχεται η δεύτερη «και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Την

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος είναι μέλη, και φίλοι
του Ορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ

πρώτη πολλοί προσπαθούν να την τηρήσουν, την δεύτερη λιγότεροι. Γιατί;
Γιατί συνήθως αγαπούν και νοιάζονται για την οικογένειά τους και τους
δικούς τους ανθρώπους. Και ο πλησίον; Ποιος είναι ο πλησίον; Στην
παραβολή του Καλού Σαμαρείτη, μας τον παρουσιάζει ο Χριστός
ολοκάθαρα. Αυτόν τον ξένο, τον πληγωμένο άνθρωπο, να τον αγαπήσεις
σαν τον εαυτό σου. Δύσκολο… πολύ δύσκολο…
Τι δεν θα έκανες για τον εαυτό σου σε ώρες αρρώστιας και μοναξιάς. Θα
έκανες τα πάντα για να ανακουφισθείς. Και ο Χριστός σου ζητά να κάνεις
το ίδιο για τον ελάχιστο αδελφό σου, γιατί είναι σαν να το κάνεις Σ’
ΑΥΤΟΝ. Να σταθείς δίπλα του στις δύσκολες στιγμές. Να σιωπήσεις, να
ακούσεις. Να τον περιποιηθείς, ή απλά να τον στηρίξεις, να του κρατήσεις
συντροφιά. Να τον βοηθήσεις να σταθεί στα πόδια του, να αναπτύξει τις
δεξιότητές του για να μπορεί με την σειρά του να είναι δημιουργικός για

Πατέρας Γιάννης Αλεξίου:
Μητέρα Μαρία Αλεξίου:
Κόρη τους, Μυρτώ:
Γιος τους, Γιώργος:
Οικ. βοηθός Βούλα:

Νίκος Μπουρνέλης
Κυριακή Κοσσέρη-Χασανάκου
Βασιλική Χατζημανωλάκης
Ανδρέας Αγγελάκης
Σταυρούλα Σαφαρίκα
Στέλλα Λουλάκη
Αδελφή Μαρίας Ρούλα:
Σταυρούλα Ράπτη
Δέσποινα Σαρρή Αβιντζάν
Φίλη γειτόνισσα Νέλλη:
Μαργαρίτα Σμέρου
Σύζυγος Νέλλης, Νίκος:
Νίκος Βήτας
Φίλη Μυρτώς Χαρούλα:
Ευαγγελία Λουλάκη
Ελένη Ράπτη
Νέος με ειδικές Ανάγκ. Θωμάς: Πέτρος Χαλκιόπουλος

τον εαυτό του και τους άλλους. Αν και μας το θυμίζει η Εκκλησία είναι

Αφηγητής:

Ευάγγελος Λεώβαρις

αλήθεια ότι πολλές φορές το προσπερνάμε. Αυτό το έργο ας είναι άλλη μια

Μουσική Επιμέλεια:

Χαρούλα Κουλούθρου

Υποβολείο:

Ελένη Γιακουμή

αφορμή να δυναμώσει μέσα μας η αγάπη και η έγνοια για τον πλησίον.
Να αγαπάμε σε κάθε στιγμή της ζωής μας, γιατί μόνο τότε θα μπορούμε να
τηρούμε με πράξεις την δεύτερη εντολή και θα νοιώθουμε τον Παράδεισο
στις ψυχές μας.
Ξ.Π.
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