Πανοσιολογιότατε πατέρα Γερβάσιε. Σεβασμιότατοι μητροπολίτες. Κυρίες και
Κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι της αδελφότητας ΄΄Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ΄΄.
Είναι μεγάλη μου τιμή που παραβρίσκομαι σήμερα εδώ σ’αυτή την επετειακή εκδήλωση
για να τιμήσω τον πατέρα Γερβάσιο και την Αδελφότητα Η Οσία Ξένη.
Με τη συμπλήρωση 40 και πλέον χρόνων της μαχητικής παρουσίας του π. Γερβασίου και
της
Αδελφότητας ‘’Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ΄΄ στο χώρο των Φυλακών δίνεται η ευκαιρία
αξιολόγησης του συνολικού έργου το οποίο αναγνωρίζεται ως πολυεπίπεδα σημαντικό
αλλά και με κάποιο τρόπο μοναδικό.
Η δράση των συμμετεχόντων τόσο σε ατομική όσο και σε συλλογική βάση υπήρξε
έντονη και ουσιαστική.
Το σημείο αναφοράς των συντελεστών υπήρξε η Χριστιανική διδασκαλία και τα
ανθρωπιστικά ιδεώδη και ο αγώνας τους μοιάζει με την αντιπαραθετική σχέση της
Αγάπης και της Ελπίδας από τη μια πλευρά και του πτωτικού ανθρώπου που βασίζεται
από τα πάθη του από την άλλη.
Η εντολή του Χριστού να αγαπάμε τον συνάνθρωπο ως ‘’εαυτόν’’ γίνεται πράξη
μέσα από το Θεάρεστο έργο του π. Γερβασίου και της Αδελφότητας ‘’Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ΄΄
καθώς συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο στους κρατουμένους συμπολίτες μας αλλά και
σε πολίτες άλλων εθνικοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, αδιάκοπα από
το 1978.
Όλοι οι άνθρωποι συναποτελούμε το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και
υπάρχει μία θεια Οικονομία γύρω από αυτό ώστε όλοι να έχουμε μια ευκαιρία για τη
δικαίωση.
Ο π. Γερβάσιος και η Αδελφότητα ‘’Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ΄΄ κινούνται ως προς τον
κεντρικό φιλοσοφικό άξονα του στη κατεύθυνση αυτή δηλ. στο να βοηθήσει τον
συνάνθρωπο που βρίσκεται σε πλάνη και ηθική κατάπτωση να αντιληφθεί και να
επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το κοινωνικό σύνολο και το Χριστό.
Άλλωστε εν ειρήνη μας κάλεσε ο Χριστός να ζήσουμε και με αγάπη και
ουσιαστικό ενδιαφέρον να επικεντρωθούμε στο συλλογικό πνευματικό μας αγώνα.
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Ίσως αυτά τα ζητήματα πρέπει να μεταδοθούν και μεταδίδονται στους
παραπλανημένους συνανθρώπους μας που εκδήλωσαν παραβατική δράση μέσα από τις
αγαθοεργίες του π. Γερβασίου, ο οποίος τους δίνει μια ‘’ΔΕΥΤΕΡΗ ευκαιρία ζωής’’.
Οι αποφυλακίσεις Κρατουμένων από τα ‘’κοιμητήρια ζωντανών ψυχών ‘’
λειτουργούν όπως και το Αναστάσιμο μήνυμα στις ψυχές των ταλαιπωρημένων αυτών
ανθρώπων οι οποίοι μέσα από τις συμπληγάδες του εγκλεισμού και της κοινωνικής
επικοινωνιακής απομόνωσης καλούνται να αναγνωρίσουν και να απορρίψουν τον
παραβατικό κόσμο και να αποφεύγουν τα πάθη .
Με τη δράση του αυτή ο π. Γερβάσιος στέλνει και ένα θεραπευτικό μήνυμα και
στον ‘’υγιή πληθυσμό ΄΄ τόσο σε Ελλαδικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνοντας ότι
θα πρέπει ο πολίτης να ενδιαφερθεί ουσιαστικά στο να στηρίξει τον συνάνθρωπο που
υπόκειται σε αυτή τη δοκιμασία αφ ενός αλλά και στο να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση
ώστε το κράτος να μην προβάλλει εκδικητικό προς τον πολίτη που παραβατεί αλλά να
αναζητήσει μηχανισμούς πρόληψης τους εγκλήματος κάτι το οποίο αναβαθμίζει και το
νομικό πολιτισμό μιας χώρας.
Άλλωστε ιστορικά έχει αποδεχτεί ότι ο εγκλεισμός και η στέρηση της ελευθερίας
δεν αποτελεί πανάκεια για τη μείωση του εγκλήματος εν γένει. Δεν είναι επίσης
θεραπευτικό να αντιμετωπίζεται η βία με περισσότερη βία και καταστολή.
Ο π. Γερβάσιος και η Αδελφότητα ‘’Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ΄΄ ξεκίνησε τη δραστηριότητα
τους σε μια εποχή που η Ελλάδα δεν είχε ένα οργανωμένο κοινωνικό κράτος και
πράγματι υπήρχε αντικειμενική ανάγκη να παρέμβει κάποιος ώστε να αναζητηθούν
εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα του σωφρονισμού.
Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η συμβολή του πρωτεργάτη του εγχειρήματος
του π. Γερβασίου Ραφτόπουλου ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτή τη προσπάθεια
και συνέβαλλε στην αποφυλάκιση άνω των 16.200 ατόμων στο διάστημα 1978- 2017
Θαυμασμό προκαλεί η επιλογή αυτή του πατέρα Γερβασίου να ασχοληθεί με τα
προβλήματα των κρατουμένων συμπολιτών μας καθώς για τους περισσότερους από εμάς
θεωρείται αυτονόητη η δοκιμασία στην οποία υπόκειται εξ αιτίας των λανθασμένων τους
δράσεων.
Παρ’ όλα αυτά αξίζει να θυμηθούμε με πόση επίκεια και καλοσύνη
συμπεριφέρθηκε ο Χριστός στους δύο ληστές οι οποίοι τέθηκαν μαζί με αυτόν στο
σταυρό του μαρτυρίου αναζητώντας έστω και στην εσχάτη στιγμή να βρει τρόπο να τους
σώσει.
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Αξίζει λοιπόν κάθε άνθρωπος όπου και εάν βρίσκεται σε όποια δοκιμασία και εάν
υποβάλλεται να βοηθηθεί στον πνευματικό του αγώνα και να αναζητήσει τη σωτηρία της
ψυχής του.
Αυτό είναι το διαχρονικό μήνυμα του θεάρεστου έργου της Αδελφότητα ‘’Η ΟΣΙΑ
ΞΕΝΗ΄΄ και της προσωπικής προσπάθειας του πατέρα Γερβασίου να βοηθάμε όσο
μπορούμε τους ανθρώπους που σηκώνουν το σταυρό του μαρτυρίου όπως ακριβώς θα
έκανε ο ίδιος ο Κύριος χωρίς να γίνεται επικριτικός αλλά επιεικείς και παρηγορητικός
καθώς όλοι μας συναποτελούμε το Σώμα του Χριστού του υπαρκτού Ζωοδότη.
Ο Χριστός μας θέλει όλους κοντά του.
Συγχαίρω τους συνεργάτες του π. Γερβασίου και όλους όσους στηρίζουν το έργο
αυτό και κάθε φιλότιμη προσπάθεια στη κατεύθυνση αυτή.
Πατέρα Γερβάσιε εκφράσω τις ευχαριστίες μου ως Κοινωνικός Λειτουργός του
Κ. Κ. Ιωαννίνων για την μεγάλη προσφορά σας σε πολλούς τομείς στο Κατάστημά μας,
εύχομαι να είστε υγιείς και ο θεός να σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο
σας.

Παναγιώτης Τζαβέλλας
Κοινωνικός Λειτουργός
Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων
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