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Το Σωφρονιστικό κατάστημα Ιωαννίνων επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος
Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Ιωαννίνων, κ.κ. Μάξιμο, και τον πρόεδρο του παρατήματος Ιωαννίνων του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, Νίκο Γερασιμίδη, με σκοπό να δωρίσουν ρούχα στους κρατούμενους αλλά
και να συζητήσουν με τη Διεύθυνση Καταστήματος για θέματα που αφορούν τη συνεργασία
που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους.

"Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι οι φορείς της περιοχής πρέπει να αντιμετωπίζουν τους
κρατούμενους στα σωφρονιστικά καταστήματα ως ένα κομμάτι της κοινωνίας. Πρέπει να
αγκαλιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους βρέθηκαν σε αυτή τη θέση
από γεγονότα που κανείς μας δε γνωρίζει υπό ποιες συνθήκες διαδραματίστηκαν και να
προσπαθήσουμε η επιστροφή τους στην κοινωνία να γίνει με τις καλύτερες συνθήκες",
δήλωσε ο κ. Μπέγκας.

Ο ίδιος τόνισε πως η Δημοτική Αρχή βρίσκεται δίπλα στις σωφρονιστικές δομές κυρίως με
τις πολιτιστικές δράσεις του Πνευματικού Κέντρου και του Δημοτικού Περιφερειακού
Θεάτρου, παραστάσεις των οποίων φιλοξενούνται συχνά στο χώρο του Σωφρονιστικού
Καταστήματος Ιωαννίνων, ενώ εξήρε τη συνεργασία που υπάρχει με τη διευθύντριά του,
Έλενα Αγαπητού.
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"Έχουμε αποδείξει πως στηρίζουμε τις δομές αυτές και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με
όποιο τρόπο μπορούμε. Άλλωστε υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία με τη διευθύντρια, την
κύρια Αγαπητού με την οποία πάντα αναζητούμε τρόπους να την αναπτύξουμε ακόμα
περισσότερο", κατέληξε ο κ. Μπέγκας.

Από τη μεριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, κ.κ. Μάξιμος, ο οποίος επισκέφτηκε για
πρώτη φορά το Σωφρονιστικό Κατάστημα μίλησε για ένα "χρέος προς τους ανθρώπους
αυτούς που δοκιμάζονται για τις πράξεις τους" για να προσθέσει πως "η εκκλησία
ενδιαφέρεται για τη ζωή τους ,έστω κι αν στο παρελθόν έκαναν κάποια λάθη, και για αυτό
τους στηρίζει με όποιον τρόπο μπορεί ώστε να βρουν το δρόμο τους".

Τέλος, ο κ. Γερασιμίδης υπογράμμισε πως η κοινή πρωτοβουλία Μητρόπολης, Δήμου
Ιωαννιτών και Ερυθρού Σταυρού, αποδεικνύει την άριστη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ
τους και η οποία μετουσιώνεται σε προσφορά απέναντι σε ευαίσθητες δομές κι ανθρώπους
που έχουν ανάγκη.
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