Ο Σύλλογός Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»:
Παρέχει βοήθεια σε κρατουμένους, αποφυλακισμένους και τις
οικογένειές τους με οικονομικά βοηθήματα, κάλυψη υλικών
αναγκών (τρόφιμα, ιματισμό, είδη προσωπικής υγιεινής).
Στηρίζει οικονομικά το πρόγραμμα εικαστικής θεραπείας του
Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα
Θήβων.
Ενισχύει οικονομικά τα φιλόπτωχα ταμεία των Κοινωνικών
Υπηρεσιών των Φυλακών.
Παρέχει δωρεάν νομική κάλυψη σε απόρους κρατουμένους.
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.
Φροντίζει για την επαγγελματική αποκατάσταση των
αποφυλακισμένων και την ψυχολογική τους υποστήριξη με
συνεργάτη κλινικό ψυχολόγο.
Συνεργάζεται με Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, με Θεραπευτικές
Κοινότητες (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ), καθώς και με τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες των Καταστημάτων Κράτησης της Ελλάδος.
Αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών:
ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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« Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ
ΠΡΟΣΩΠΑ»
της Ξανθούλας Παπουτσή

353-002101-029361
5080-063421-806
040-482746-50

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

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«ΓΚΛΟΡΙΑ» (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 7)
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΤΙΣ 6.30 μ.μ.

Λίγα λόγια για το έργο

Στην παράσταση μας παρουσιάζουμε μια περίπτωση ανθρώπου
που ζει και συμπεριφέρεται με δύο πρόσωπα. Το σκληρό, απάνθρωπο
και διεφθαρμένο πρόσωπο και το πρόσωπο του δήθεν καλού
οικογενειάρχη.
Η οικογένεια μέσα στην οποία διαδραματίζεται η όλη
υπόθεση, είναι μια οποιαδήποτε οικογένεια, σε κάποιο σημείο της
γης. Οι γονείς, είναι και αυτοί αληθινοί τύποι γονέων, που ο καθένας
θα μπορούσε να τους νομίσει δικούς του. Τα παιδιά, είναι τα ίδια
παιδιά όλου του κόσμου που λαχταρούν και ονειρεύονται άλλα και
απαιτούν να έχουν γονείς πρότυπα, για να τους ανεβάζουν σε βάθρα,
για να τους θαυμάζουν ή να τους κρίνουν. Η γραμματεύς είναι η
πιστή ψυχή που δεν δέχεται συμβιβασμούς.
Ξέρουμε όμως πως την κάθε οικογένεια την παρακολουθεί και
την προστατεύει ο Κύριός μας. Και όταν ο σατανάς προσπαθεί να
πετύχει τη διάλυσή της, ο Θεός με την πανσοφία Του, βρίσκει τρόπο
να την διαφυλάξει, φυσικά αν Του το ζητήσουμε. Τότε μας δίνει
πνεύμα διακρίσεως, συνέσεως και φόβου Θεού.
Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους. Από
εμάς εξαρτάται να διαλέξουμε με ποιο πρόσωπο θα ζήσουμε!! Με
ποιο πρόσωπο θα είμαστε ευάρεστοι στον Κύριό μας!! Επομένως η
ευθύνη για την πορεία της ζωής μας είναι δική μας. Ας είναι όλοι να
καταλήξουμε όπως ο πρωταγωνιστής μας που κράτησε με μετάνοια
και τη βοήθεια του Θεού ΕΝΑ πρόσωπο, αυτό που είναι ευάρεστο
στο Θεό.
Ξ.Π.

Θεατρικό έργο:

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ»
(Ξανθούλας Παπουτσή)
Μουσική επιμέλεια: Σταμάτη Κούλουθρου
Τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος είναι όλα μέλη του
Ορθοδόξου Πνευματικού Κέντρου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
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Γιάννης Κατσούλης
Μαρία Καλογεροπούλου
Κυριακή Κοσσέρη
Βασιλική Χατζημανώλη
Δήμητρα Καλαμάκη
Νίκος Βήττας
Βούλα Σαφαρίκα
Νίκος Μπουρνέλλης
Ελένη Γιακουμή
Δέσποινα Σαρρή - Αβιντζιάν
Μαργαρίτα Σμέρου
Δέσποινα Σαρρή - Αβιντζιάν

Το έργο έχει 6 σκηνές
Μετά την 4η σκηνή ακολουθεί διάλειμμα 10 λεπτών
Μουσική επιμέλεια: Σταμάτη Κούλουθρου
2013-2014

