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43η Επίσκεψη την Τρίτη 28/2/2017
Την τελευταία ημέρα του χειμώνα για εφέτος και συγκεκριμένα την Τρίτη
28/2/2017 η Ενοριακή Νεανική Εστία του Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών
πραγματοποίησε με την χάρη του Θεού και τις ευλογίες του πνευματικού μας,
την 43η επίσκεψη στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.).

Σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών, συναντήσαμε ένα
παιδί από την Καλαμάτα, τον Γεράσιμο. Μόλις μπήκαμε στο χώρο που
συναντούμε τα παιδιά κάθε μήνα, ο Γεράσιμος μας περίμενε σαν να είχαμε ορίσει
από πριν ένα ραντεβού. Σηκώθηκε με μεγάλη προθυμία μας καλωσόρισε και μας
συστήθηκε με έναν ευγενικό και καταδεκτικό τρόπο. Γνώριζε από πριν ότι θα
έρθουμε και θέλησε να μας περιμένει. Ο Γεράσιμος είναι 20 ετών. Για Τρίτη φορά
βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές Νέων. Ο κύριος και βασικότερος λόγος του
εγκλεισμού Του είναι οι κλοπές. Συζητήσαμε πολύ πάνω σε αυτό το θέμα και
ιδιαίτερα εμβαθύναμε στους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν έναν νέο σε αυτή
την πράξη. Μιλήσαμε για τους κινδύνους που κρύβει, καθώς και για τρόπους
απαλλαγής από τις αιτίες που μας οδηγούν στην πράξη της κλοπής. Δεν θα
μπορούσαμε να μην στηρίξουμε την συζήτηση μας στον πνευματικό αγώνα που
χρειάζεται να γίνει από όλους μας για κάθε πάθος που μας φυλακίζει και μας
κρατάει δεμένους μαζί του. Ο Γεράσιμος συμμετείχε στην συζήτηση με πολύ
προσοχή και ενδιαφέρον. Φαινόταν σαν να τα άκουγε για πρώτη φορά όλα
αυτά. Του άρεσε πολύ αυτό που άκουγε. Έχει θέληση να προσπαθήσει να
απαλλαγεί από όλα αυτά που τον οδήγησαν από τα 15 του χρόνια στον
εγκλεισμό. Μας έδινε πολύ ωραία πατήματα για συζήτηση όπως για παράδειγμα
“Είναι όμορφα έξω;”. “ Θα έρθει και η δικιά μας η σειρά με υπομονή”. Εργάζεται
με πολύ φιλότιμο σαν καθαριστής. Του αρέσει στις ελεύθερες ώρες του να παίζει
μπάλα και να κάνει λίγο γυμναστική. Βοηθάει πολύ στις δουλειές που χρειάζεται
να γίνουν στο κελί που μένει με άλλα τρία παιδιά τις ηλικίας του. Ο Γεράσιμος
μας έδωσε να καταλάβουμε ότι όλο αυτό δεν οδηγεί πουθενά και έχει την
διάθεση να αλλάξει τρόπο ζωής και να στρέψει το ενδιαφέρον του σε πρόσωπα
και πράγματα που θα τον βοηθήσουν να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Τον
ευχαριστούμε θερμά και προσευχόμαστε ο Άγιος Θεός να φωτίσει και να
ενισχύσει όλα τα παιδιά τα οποία σηκώνουν το δικό τους σταυρό και
δοκιμάζονται στις φυλακές.
Με την Χάρη του Θεού, πραγματοποιήσαμε την 45η αποστολή ειδών πρώτης
ανάγκης. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ενορίτες μας, για την προσφορά και
την στήριξη της δράσης. Σας ευχόμαστε καλή Σαρακοστή, καλόν πνευματικό
αγώνα, καλό και ευλογημένο στάδιο.
Εκ της Ενοριακής Νεανικής Εστίας.

