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«ΤΟ ΓΛΥΚΥ ΕΑΡ» τῆς ζωῆς μας
«Ὦ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον» (Ἐγκώμια Μ.Παρασκευῆς)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί κρατούμενοι,*
Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ,
τόν ὁποῖο διακονοῦμε
στά πρόσωπά σας ἐπί 37
ὁλόκληρα χρόνια μέ ὅλη
μας τήν καρδιά, μᾶς
ἔφερε γιά δεύτερη φορά
στό Κατάστημα στό
ὁποῖο βρίσκεστε τώρα.
Στό Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου. Ἀσφαλῶς κανείς ἀπό σᾶς δέν
ἦταν ἐδῶ τό 2005, ὅταν
τό ἐπισκεφθήκαμε γιά
πρώτη φορά. Εὔχομαι
γρήγορα νά τελειώσει ἡ
ποινή ὅλων σας καί νά
ἐπιστρέψετε στά σπίτια
σας ἐλεύθεροι, γιά νά
συνεχίσετε τή ζωή σας
διδαγμένοι ἀπό τίς δυσκολίες καί τίς δοκιμασίες στίς ὁποῖες σᾶς ἔφεραν λάθη καί ἀπερισκεψίες ἴσως τοῦ παρελθόντος. Ὁ Θεός νά δώσει
τό καλύτερο στήν προ-

σωπική ζωή τοῦ καθενός
ἀπό σᾶς.
Ἤρθαμε, λοιπόν, σήμερα ἐδῶ. Στό χῶρο σας.

Πῶς ἤρθαμε; Μέ πολλή
ἀγάπη. Μέ χαρά. Καί μέ
προθυμία. Καί γιατί
ἤρθαμε; Ἤρθαμε γιά νά
σᾶς δοῦμε καί νά μᾶς
δεῖτε. Σεῖς νά πάρετε
κουράγιο καί δύναμη
ἀπό τή δική μας παρου-

σία καί ἀπό τή δική μας
ἀγάπη καί μεῖς νά ἐπισκεφθοῦμε τόν «φυλακισμένο» Χριστό, κατά τό
λόγο του· «Ἐν φυλακῇ
ἤμην, καί ἤλθετε πρός
με» (Ματθ. 25, 36). Φαινομενικά ἤρθαμε σέ σᾶς.
Τούς
κρατουμένους.
Τούς ἀνθρώπους πίσω
ἀπό τά τείχη. Εὐαγγελικά ὅμως ἤρθαμε νά
δοῦμε τόν ἴδιο τό Χριστό
στά πρόσωπά σας, ἀφοῦ
ὁ ἴδιος διαβεβαίωσε ὅτι
«κάθε πράξη ἀγάπης
στούς ἀδελφούς μου
εἶναι πράξη ἀγάπης σέ
μένα τόν ἴδιο». Τόσο πολύ μᾶς ἀγαπᾶ. Τόσο πολύ μᾶς τιμᾶ.
Ἤρθαμε ἀκόμη γιά νά
σᾶς δώσουμε τά δῶρα
τῆς ἀγάπης μας. Δῶρα
γιά ὅλους σας. Ὅσοι
εἶστε σήμερα στό Κατάστημα, τόσα δέματα φέραμε. Ἡ ἀγάπη μας δέν

* Ἡ ὁμιλία ἔγινε ἀπό τόν Ἀρχ. Γερβάσιο Ραπτόπουλο στό Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου, στίς
25/4/2014.
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ξέχασε κανέναν. Βλέπετε, ἤρθαμε γιά
νά δώσουμε χαρά σέ ὅλους καί νά μή
λυπήσουμε οὔτε ἕναν. Οὔτε μιά ψυχή.
Καί, τέλος, ἤρθαμε γιά νά σᾶς δώσουμε καί κάτι ἄλλο. Κι αὐτό τό κάτι
ἄλλο εἶναι πιό σπουδαῖο. Πιό μεγάλο.
Γιατί εἶναι πνευματικό. Γιατί ξεκουράζει τήν ψυχή. Τή γλυκαίνει. Τῆς δίνει
καί κουράγιο γιά νά ἀντέχει καί νά συνεχίζει. Κι αὐτό εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτά τά λόγια πού σᾶς λέω καί πού
θά σᾶς πῶ ἀκόμη.
Θέλω νά τονίσω καί νά ὑπογραμμίσω στήν ἀγάπη σας μιά μεγάλη ἀλήθεια. Μιά ἀλήθεια πού πηγάζει μέσα
ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Πάσχα.
Τῆς μεγάλης γιορτῆς τῆς Ἀναστάσεως.
Σέ μιά στροφή τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἀπευθυνόμενη ἡ Παναγία στό
Χριστό ὡς Μητέρα του βλέποντάς
Τον ἐπάνω στό σταυρό, τοῦ λέει: «Ὦ
γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τό κάλλος;». Ὤ γλυκιά μου ἄνοιξη, ὤ γλυκύτατό μου παιδί, ποῦ χάθηκε ἡ ὡραιότητα τῆς μορφῆς σου; Πῶς τά πάθη σου καί τό μαρτύριό σου σέ ἔκαναν ἀγνώριστο;
Ὤ γλυκιά μου ἄνοιξη! Πόση ἀγάπη
κρύβει ἡ Παναγία γιά τό Χριστό πίσω
ἀπό αὐτήν τή φράση, πίσω ἀπό αὐτήν
τήν προσφώνηση! Γι’ αὐτό «τό γλυκύ
ἔαρ», γι’ αὐτήν τή γλυκιά ἄνοιξη, ἦρθα
νά σᾶς μιλήσω σήμερα. Νά σᾶς μιλήσω
καί νά σᾶς πῶ ὅτι ἦρθε ὁ Χριστός, τό
γλυκύ ἔαρ τῆς Παναγίας μας, ἀπό τόν
οὐρανό κάτω στή γῆ σάν ἄνθρωπος,
γιά νά ἀνθίσει μέσα στίς καρδιές μας
μιά ἄλλη ἄνοιξη. Μιά ἄλλη ὀμορφιά.
Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει μιά μεγάλη
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ἀλήθεια. Σημαίνει πώς ὅπου βρίσκεται
ὁ Χριστός, ἐκεῖ βασιλεύει ἡ ὀμορφιά.
Ἐκεῖ ὑπάρχει ἀρετή. Ἐκεῖ ὅλα εἶναι
ὡραῖα. Ὅπου ὅμως κυριαρχοῦν τά πάθη, ἐκεῖνα εἶναι βάσανο. Μᾶς βασανίζουν πραγματικά εἴτε εἴμαστε μέσα
στή Φυλακή εἴτε εἴμαστε ἔξω ἀπ’
αὐτήν. Τά πάθη φέρνουν βαρυχειμωνιά στήν ψυχή. Κάνουν τή ζωή ἀβίωτη.
Τήν κάνουν ἀνυπόφορη. Καί στούς
ἄλλους καί στόν ἴδιο μας τόν ἑαυτό.
Καί δυστυχῶς τά πάθη εἶναι πολλά.
Δυστυχῶς. Δέν ξέρει κανείς ποιό νά
πεῖ πρῶτο καί ποιό νά πεῖ δεύτερο.
Ἐνδεικτικά μονάχα θά σᾶς ἀναφέρω
κάποια πάθη πού εἶναι ἀπό τά πιό συνηθισμένα καί πού ὅσοι τά ἔχουμε,
ζοῦμε τή βαρυχειμωνιά πού φέρνουν
στήν ψυχή καί τήν ἀποξένωση ἀπό τήν
ὀμορφιά τῆς ζωῆς.
Ὁ θυμός.
Ὅλοι μας ἔχουμε θυμώσει στή ζωή
μας. Κι ἐμεῖς καί σεῖς. Καί ξέρουμε πῶς
εἶναι ὁ θυμωμένος. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος
θυμώνει, χάνει τήν ἠρεμία του. Χάνει
τή γλυκύτητά του. Δέν μιλάει ὡραῖα.
Μιλάει ἄσχημα, γιατί σέ τέτοιες στιγμές δέν λειτουργεῖ τό μυαλό. Λειτουργεῖ μόνον ἡ γλώσσα, τό πάθος, καί ὁ
ἄνθρωπος πάνω στό θυμό του λέει λόγια ἄσχημα, ὑβριστικά, ὑποτιμητικά
γιά τό συνάνθρωπό του. Καί πολλές
φορές ἁπλώνει τά χέρια καί χτυπᾶ
ἄνθρωπο. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Ὑπάρχουν παραδείγματα ἀνθρώπων πού
πάνω στό θυμό τους, πάνω στά νεῦρα
τους, πῆραν στά χέρια φονικά ὄργανα
καί ἔφτασαν στό σημεῖο νά θανατώσουν συνάνθρωπό τους. Αὐτός εἶναι ὁ
θυμός. Σίφουνας. Καταιγίδα. Θύελλα.
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Κεραυνός. Μέσα σ’ αὐτήν τήν ψυχολογική κατάσταση, μέσα σ’ αὐτόν τό
θυμό, σ’ αὐτήν τή βαρυχειμωνιά τῆς
ψυχῆς, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία μας, ἔρχεται τό Εὐαγγέλιο, ἔρχεται ὁ Χριστός
σάν γλυκιά ἄνοιξη καί φέρνει μέσα
στήν ψυχή ἠρεμία, γαλήνη, ὀμορφιά.
Γιατί ὅταν ὁ Χριστός πάρει θέση μέσα
στήν καρδιά μας, σάν σκόνη διαλύεται
ὁ θυμός, ἡ ἀνώμαλη αὐτή κατάσταση
τῆς ψυχῆς. Αὐτήν τήν ἄνοιξη, αὐτήν
τήν ὀμορφιά ἤρθαμε σήμερα νά φέρουμε στίς ψυχές σας, ἀγαπητά μου
παιδιά. Γιά νά ὑπάρχει ἄνοιξη ὄχι μόνον ἔξω στόν κάμπο τῆς Ἀργολίδας,
ἀλλά καί στίς καρδιές τῶν ἀδελφῶν
κρατουμένων σ’ αὐτήν τή Φυλακή.
Ἡ ὑπερηφάνεια.
Φοβερό κακό. Κι ἔχει σάν καρπό της
τό πεῖσμα. Πότε καταλαβαίνουμε ὅτι
ἕνας ἄνθρωπος ἔχει ὑπερηφάνεια;
Ὅταν ἐπιμένει στή γνώμη του. Ὁ ταπεινός ἄνθρωπος συμφωνεῖ μέ τόν
ἄλλον. Ὁ ὑπερήφανος διαφωνεῖ μέ
ὅλους. Τόν πιάνει ἕνα πεῖσμα, πεῖσμα
καλογερικό, πεῖσμα κρητικό, πεῖσμα
μακεδονικό, πεῖσμα ἑλληνικό. Καί μέσα σ’ αὐτό τό πεῖσμα, εἶναι ἱκανός νά
κάνει ὅ,τι πιό καταστροφικό γιά τή
ζωή του. Πολλοί παίρνουν τό δρόμο
γιά τή Φυλακή ἐξαιτίας τῆς ὑπερηφάνειας καί τοῦ θυμοῦ. Αὐτά τά δυό μαζί
καταργοῦν τή λογική. Κλείνουν τά
μάτια, γιά νά μή βλέπουν τό κακό πού
προξενεῖ ὁ ἄνθρωπος, καί ὁ χειμώνας
ἔρχεται βαρύς στήν ψυχή τήν ὑπερήφανη καί τή θυμώδη. Ἄν ὅμως εἴμαστε
ἄνθρωποι μέ πραότητα καί ταπείνωση,
ὁ ἕνας δέχεται τή γνώμη τοῦ ἄλλου,
ἔστω κι ἄν διαφωνεῖ στό βάθος. Ἀλλά
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γιά χάρη τῆς ἠρεμίας συμφωνεῖ. Αὐτό
εἶναι ἄνοιξη. Γαλήνη. Εἰρήνη. Ὀμορφιά. Λέμε: Διαφωνήσαμε οἱ δυό, ὁ Κώστας μέ τό Γιῶργο, ἀλλά χωρίσαμε
ἀγαπημένοι. Δικαίωμά μας βέβαια
εἶναι νά μή συμφωνοῦμε κάποιες φορές, γιατί ἔχουμε διαφορετική γνώμη
γιά ἕνα θέμα. Ναί. Ἄς διαφωνοῦμε. Νά
εἴμαστε ὅμως πάντα ἀγαπημένοι. Ἄχ,
ἄν δέν εἴχαμε ὑπερηφάνεια, ἄν δέν
εἴχαμε αὐτό τό πεῖσμα πού κάνει τή
ζωή μας ἄνω-κάτω, πόσο γλυκά θά
ζούσαμε μέ ὅλους! Ἀνοιξιάτικη θά
ἦταν πάντα ἡ ζωή μας. Παραδεισένια.
«Εὐωδία Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. 2, 15)
πραγματικά.
Ἡ βλασφημία.
Εἶναι χαρακτηριστικό κυρίως τῶν
ἀνδρῶν. Ἐμεῖς δέ οἱ Ἕλληνες ἔχουμε
ρεκόρ στή βλασφημία. Βλασφημοῦμε
τόν ἴδιο τό Θεό πού μᾶς δίνει τόν ἥλιο,
τή βροχή, τόν ἀέρα. Τήν ὀμορφιά τῆς
ἄνοιξης καί τῶν ἄλλων ἐποχῶν. Αὐτόν
τολμοῦμε καί βλασφημοῦμε, ἀντί νά
εἴμαστε εὐγνώμονες γιά τίς τόσες δωρεές του. Ἀλλά δυστυχῶς ὑβρίζουμε
ὄχι μόνον τό Θεό, ἀλλά καί τό συνάνθρωπό μας, πού εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ
καί ἀδελφός μας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Γιατί, λοιπόν, νά κακολογοῦμε; Μιά καλή
κουβέντα, μιά καλημέρα, ἕνα «Χριστός Ἀνέστη», εἶναι καλύτερα ἀπό κάθε κακό λόγο. Αὐτά ταιριάζουν στά
χείλη τοῦ χριστιανοῦ, πού θέλει νά ζεῖ
μέ συνέπεια στή ζωή του, στά ἴχνη τοῦ
Χριστοῦ, καί νά εἶναι ἕνα καλό παράδειγμα γιά ὅλους.
Αὐτά τά τρία πάθη ἤθελα νά ὑπογραμμίσω στήν ἀγάπη σας. Τό θυμό.
Τήν ὑπερηφάνεια. Καί τή βλασφημία.
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Ἄν αὐτά τά κόψουμε κι ἀναστηθοῦμε
σάν ἀπό τόν τάφο, ἡ ζωή θά εἶναι
ὡραία καί μέσα στή φυλακή. Γιατί ἡ
ψυχή θά εἶναι ἐλεύθερη ἀπό τά πάθη.
Τό σῶμα φυλακίζεται. Ἡ ψυχή ὅμως
παραμένει ἐλεύθερη, ἄν δέν ἔχει τά δεσμά τῶν παθῶν. Ἡ ἀληθινή ἐλευθερία
δέν εἶναι ἡ ἐλευθερία τοῦ σώματος,
ἀλλά ἡ ἐλευθερία τῆς ψυχῆς. Μέσα
μας εἶναι ἡ ἐλευθερία. Δέν εἶναι ἔξω.
Πολλοί ἐλεύθεροι ὡς πρός τό σῶμα
εἶναι πιό δυστυχισμένοι ἀπό τούς φυλακισμένους, ὅταν κυριαρχοῦν τά πάθη μέσα τους. Σᾶς ἐρωτῶ: Ἕνας θυμώδης μπορεῖ νά φάει γλυκό ψωμί; Ἕνας
πεισματάρης μπορεῖ νά χαρεῖ τή ζωή
του; Ἕνας βλάσφημος, πού τολμᾶ νά
ὑβρίσει τό Θεό τῆς ἀγάπης καί τῆς μακροθυμίας, μπορεῖ νά ζεῖ ἐλεύθερα,
ἤρεμα, γλυκά; Εἶναι εὐτυχισμένος;
Ὄχι, δέν εἶναι. Γιατί δέν εἶναι ἐλεύθερος ψυχικά. Εἶναι σκλάβος τῶν παθῶν
του. Τῶν ἀδυναμιῶν του.
Κι ἐγώ ἦρθα σήμερα νά σᾶς μιλήσω
γιά τή λευτεριά τῆς ψυχῆς. Κλείνουμε
πόρτες, παράθυρα καί περιορίζουμε τό
σῶμα. Τήν ψυχή ὅμως δέν τή φυλακίζουμε. Αὐτή παραμένει ἐλεύθερη, ὅταν
δέν ἔχει πάθη. Καί ὁ ἐλεύθερος φυλακισμένος μπορεῖ νά σκέπτεται μέ ἀγάπη καί χαρά τήν οἰκογένειά του. Τούς
συγγενεῖς καί τούς φίλους του. Παίρνει καί γράφει ἕνα γράμμα καί λέει:
«Σεβαστοί μου γονεῖς, ἀγαπητά μου
παιδιά, καί μόνο πού σᾶς σκέπτομαι,
νιώθω ἐλεύθερος. Νιώθω χαρούμενος
κι ἄς εἶμαι στή φυλακή. Κάνω κουράγιο. Κάνω ὑπομονή, γιά νά γυρίσω κοντά σας. Ὄχι ὅμως ἴδιος. Καλύτερος
τώρα. Χωρίς τά παλιά ἐκεῖνα λάθη πού
μ’ ἔφεραν στή φυλακή. Γιατί ἡ φυλακή
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ἔγινε γιά μένα εὐλογία ἀπό τό Θεό.
Ἄλλαξα. Ἀρνήθηκα τό παρελθόν. Καί
τώρα χαίρομαι πολύ. Γιατί εἶμαι ἐλεύθερος μέσα στή Φυλακή. Ἐλεύθερος
ψυχικά. Καί εὐχαριστῶ τό Θεό γι’
αὐτό».
Ἀγαπητοί μου κρατούμενοι,
ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί ἀδελφοί
τοῦ Χριστοῦ,
Ἡ ζωή εἶναι ὄμορφη καί ἀξίζει νά τή
ζεῖ κανείς, ἄν ἡ ψυχή του εἶναι ἐλεύθερη. Ἐλεύθερη ἀπό κάθε πάθος, πού
γίνεται ἁλυσίδα βαριά καί πνίγει τά
αἰσθήματα τῆς ψυχῆς. Νά θυμᾶστε,
σᾶς παρακαλῶ, αὐτά τά ἁπλά μου λόγια. Νά τά θυμᾶστε καί νά ἀγωνίζεστε. Νά τά θυμᾶστε καί νά κάνετε
ὑπομονή. Νά ἔχετε ἀντοχή καί δύναμη, μέχρι τήν ἡμέρα πού θά βγεῖτε
ἀπό τή φυλακή αὐτή καί ποτέ-ποτέποτέ ξανά τά ἴδια λάθη. Μήν ξαναπατήσετε ποτέ στή φυλακή.
Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς
μου ὅλοι νά ζοῦμε ἐλεύθεροι. Ἐλεύθεροι σωματικά. Ἐλεύθεροι καί ψυχικά,
γιά νά τραγουδοῦμε τήν ὀμορφιά τῆς
ζωῆς, ἔστω καί φτωχοί, ἔστω καί τυφλοί, ἔστω καί παράλυτοι. Ἡ ὀμορφιά βιώνεται μέσα μας. Καί πάνω ἀπό
ὅλα, νά ψάλλουμε μέ εὐγνωμοσύνη
τόν ὕμνο τῆς ἀγάπης τῆς Παναγίας
μας πρός τόν Υἱό καί Θεό της: «Ὦ
γλυκύ μου ἔαρ... »! Ὤ γλυκιά μου
ἄνοιξη! Ὤ Χριστέ μου, πόσο σ’ εὐχαριστῶ πού Σέ γνώρισα! Πόσο Σέ
ἀγαπῶ! Μαζί Σου εἶμαι ἐλεύθερος.
Μαζί Σου θέλω νά συνεχίσω νά ζῶ.
Θέλω νά ὑπάρχω.
Καλό κουράγιο, ἀδελφοί! Καλή
ὑπομονή!
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§5

ΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΙ
ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
«...οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι»
(Λουκ. 23, 34)

Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ Ἑβραῖοι περίμεναν τό Μεσσία. Καί τόν περίμεναν
ὡς ἐλευθερωτή ἀπό τήν κατοχή τῆς
Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Περίμεναν
νά ἐλευθερώσει τόν Ἰσραήλ ἀπό τούς
Ρωμαίους καί νά ἱδρύσει τή δική του
Ἑβραϊκή αὐτοκρατορία. Τόν περίμεναν ὡς ἐπίγειο βασιλέα καί ὄχι ὡς Σωτήρα τοῦ κόσμου. Καί μάλιστα περίμεναν νά εἶναι τόσο δυνατός, ὥστε κανείς ἐχθρός, ὅσο ἐξοπλισμένος κι ἄν
ἦταν, νά μή μπορεῖ νά ἀναμετρηθεῖ
μαζί του. Ὅταν ὅμως ὁ Ἰησοῦς ἄρχισε
τή δημόσια δράση του μέ κέντρο τήν
Καπερναούμ τῆς Γαλιλαίας, μέρα μέ
τή μέρα οἱ Ἑβραῖοι ἄρχισαν νά ἀπογοητεύονται. Γιατί ὁ Ἰησοῦς δέν ἀνταποκρινόταν στίς ἐθνικές τους προσδοκίες. Ναί μέν ἦρθε νά ἱδρύσει βασιλεία, ἀλλά ὄχι ὅπως τήν ἀνέμεναν μέ
μεγάλο πόθο οἱ Ἑβραῖοι. Ἡ βασιλεία
τοῦ Ἰησοῦ θά ἦταν πνευματική. Ὅπως
ἐκείνη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, τήν
ὁποία διεκήρυξε ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής. Ἔλεγε ὁ πρόδρομος τοῦ Ἰησοῦ:
«Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 3, 2). Κι ὅταν ὁ
Ἰωάννης ὁδηγήθηκε στή Φυλακή καί
σίγησε ἡ φωνή του, τότε «ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καί λέγειν· μετανοεῖτε·
ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»
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(Ματθ. 4, 17). Κι αὐτήν τήν πνευματική βασιλεία ἔκτοτε ὅλοι οἱ πιστοί τοῦ
Ἰησοῦ ζητοῦμε στήν προσευχή μας,
ὅπως μᾶς ὑπέδειξε νά λέμε στήν «ἐπί
τοῦ ὄρους» ὁμιλία του ὁ Ἰησοῦς. «Πάτερ ἡμῶν... ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ,
καί ἐπί τῆς γῆς» (Ματθ. 6, 9-13).
Καί ὅρος νά γίνει ὁ ἄνθρωπος «δημότης» αὐτῆς τῆς βασιλείας; Τό εἶπαν
καί ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί ὁ Ἰησοῦς μέ τίς διακηρύξεις τους. Εἶναι ἡ
πρώτη τους λέξη· «Μετανοεῖτε». Προϋπόθεση λοιπόν γιά νά γίνουμε «δημότες» τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν
εἶναι ἡ μετάνοια. Μετάνοια γιά τό
ἁμαρτωλό παρελθόν μας. Καί, σάν
ὑπόδειγμα «δημότη» τῆς βασιλείας
τῶν οὐρανῶν μέ ὅλα τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ὁ Ἰησοῦς παρουσίασε
τόν ἑαυτό του.
Ἔλεγε λοιπόν σέ κάθε περίσταση
στό λαό: «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός
εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ» (Ματθ.
11, 29). Ὅποια ψυχή δέν ἔχει τό κόσμημα τῆς πραότητας καί τῆς ταπεινοφροσύνης, δέν ἔχει θέση στήν πνευματική βασιλεία τοῦ Ἰησοῦ, οὔτε ἐδῶ
στήν παροικία τῆς γῆς οὔτε στόν
οὐρανό. Ἄνθρωποι ὀξύθυμοι, φιλόνικοι, καβγατζήδες, εἶναι ἀκατάλληλοι,
εἶναι ξένοι γιά τήν πνευματική βασιλεία πού ἵδρυσε ὁ Ἰησοῦς. Τό ἴδιο καί
οἱ ψεῦτες καί οἱ κλέφτες καί οἱ ἄδικοι.
Τό ἴδιο πάλι οἱ κακοί, οἱ βλάσφημοι, οἱ
ὀκνηροί, οἱ φιλάργυροι, οἱ πλεονέκτες,
οἱ ἀνελεήμονες, ὅπως χαρακτηριστικά
διαβάζουμε στήν Ἀποκάλυψη τοῦ
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Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πού ἡ φωνή του
εἶναι φωνή τοῦ Χριστοῦ· «ἔξω ἀπό τή
βασιλεία τοῦ Κυρίου μας οἱ κύνες,
δηλ. οἱ ἀδιάντροποι σάν τά σκυλιά γιά
τίς πράξεις τους. Ἔξω οἱ μάγοι καί οἱ
πόρνοι καί οἱ φονιάδες καί οἱ εἰδωλολάτρες...» (Ἀποκ. 22, 15). Μέ ἕνα λόγο: Ἔξω ἀπό τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ
ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί τῆς γῆς.
Δυνατότητα νά πάρουν θέση μέσα
σ’ αὐτήν ὑπάρχει μόνον ἄν ἐπιδείξουν
μετάνοια. Σάν τόν τελώνη Ματθαῖο.
Σάν τόν τελώνη Ζακχαῖο στήν Ἱεριχώ.
Σάν τή Σαμαρείτισσα μοιχαλίδα γυναίκα, μέ τήν ὁποία διαλέχθηκε ὁ Ἰησοῦς στό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ. Σάν τήν
πόρνη πού ἔπλυνε τά πόδια τοῦ Ἰησοῦ
μέ τά δάκρυα τῆς μετανοίας της, τά
ἄλειψε μέ πολύτιμο μύρο κι ὕστερα
τά καταφιλοῦσε. Γι’ αὐτήν τήν πόρνη
γυναίκα εἶπε ὁ Ἰησοῦς στόν οἰκοδεσπότη του Σίμωνα τόν Φαρισαῖο:
«Ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησε πολύ» (Λουκ. 7, 47).
Στή δέ γυναίκα εἶπε: «Ἀφέωνταί σου
αἱ ἁμαρτίαι» (Λουκ. 7, 48). Σάν τό
ληστή πάνω στό σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ,
στόν ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς, ὕστερα ἀπό τήν
εἰλικρινή μετάνοιά του γιά ὅλες τίς
ἁμαρτίες του, ἀποκρίθηκε στό αἴτημά
του: «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’
ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ.
23, 43). Κι ἔγινε ὁ ληστής «δημότης»,
ἔνοικος τοῦ Παραδείσου, τῆς βασιλεί-
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ας τῶν οὐρανῶν. Καί ὁ πρῶτος Ἅγιος.
Αὐτήν τή βασιλεία ἦρθε νά ἱδρύσει
στή γῆ ὁ Μεσσίας Χριστός καί ὄχι
ἐθνική βασιλεία, γεγονός τό ὁποῖο
ἀγνοοῦσαν τελείως οἱ σταυρωτές τοῦ
Ἰησοῦ.
Ἀλλά οἱ σταυρωτές τοῦ Ἰησοῦ, ἡ
ἄρχουσα θρησκευτική τάξη, οἱ Ἀρχιερεῖς μέ τούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους, ἀγνοοῦσαν καί κάτι ἄλλο. Ἀγνοοῦσαν τή θεότητα τοῦ Ἰησοῦ. Τόν θεωροῦσαν ἀποκλειστικά ἄνθρωπο καί
σέ καμιά περίπτωση Υἱό τοῦ Θεοῦ,
ὅπως συχνά-πυκνά ἔφθανε αὐτή ἡ
ἀλήθεια στήν ἀκοή τους. Μιά ἀλήθεια
ὅμως, ἡ ὁποία προκαλοῦσε τήν ὀργή
καί τή φονική τους διάθεση.
Ὁ Ἰησοῦς ἔδινε πολλές ἐνδείξεις
καί ἀποδείξεις γιά τή θεότητά του. Σέ
ὅλη τήν τριετή ἱεραποστολική, κηρυκτική, διδακτική του πορεία σέ χωριά,
κωμοπόλεις καί πόλεις ἔκανε θαύματα, τά ὁποῖα κανείς ἄνθρωπος, οὔτε
καί ὁ καλύτερος ἰατρός, δέν μποροῦσε
νά κάνει. Ὁ Ἰησοῦς, ἡ σαρκωμένη
ἀγάπη, μέ ἕνα του μόνο λόγο, χωρίς
φάρμακα καί χειρουργικές ἐπεμβάσεις, ὅταν συναντοῦσε τυφλούς, πρόσταζε· «ἀνάβλεψον» (Λουκ. 18, 42).
Καί οἱ τυφλοί ἔβλεπαν. Ὅταν οἱ
ἄνθρωποι τοῦ ἔφεραν ἕναν δαιμονισμένο, τυφλό καί κωφάλαλο, ὁ Ἰησοῦς
ἀμέσως «ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε
τόν τυφλόν καί κωφόν καί λαλεῖν καί
βλέπειν» (Ματθ. 12, 22). Μάλιστα ὁ

«Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ἄνθρωπος εἶναι κάτι πολύτιμο. Ἡ χάρη
τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι πιό μεγάλη ἀπό τή χάρη τῶν νεκραναστάσεων. Γιατί εἶναι πολύ μεγαλύτερο τό νά τρέφεις τό Χριστό στό πρόσωπο τοῦ κάθε πεινασμένου ἀπό
τό νά ἀνασταίνεις τούς νεκρούς, μέ τήν ἐπίκληση τοῦ
ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ» (Ἱερός Χρυσόστομος).
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λαός πού ἀκολουθοῦσε τόν Ἰησοῦ καί
κρεμόταν ἀπό τά χείλη του ὅταν μιλοῦσε, ἔλεγε: «καί τούς κωφούς ποιεῖ
ἀκούειν καί τούς ἀλάλους λαλεῖν»
(Μάρκ. 7, 37). Ὅταν στή συναγωγή
ἀντίκρισε συγκύπτουσα γυναίκα, παρευθύς ὁ Ἰησοῦς τῆς εἶπε: «Γύναι,
ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου... καί
παραχρῆμα ἀνωρθώθη καί ἐδόξαζε
τόν Θεόν» (Λουκ. 13, 12). Ὅταν πάλι
εἶδε ἕναν παράλυτο, τοῦ εἶπε: «Ἆρον
τόν κράββατόν σου καί περιπάτει...
καί εὐθέως ᾖρε τόν κράββατον αὐτοῦ
καί περιεπάτει» (Ἰωάν. 5, 6-9). Ὅταν
ἄκουσε τή σπαρακτική φωνή τῶν δέκα λεπρῶν· «Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον
ἡμᾶς» (Λουκ. 17, 13), ἀμέσως τούς
ἀποκρίθηκε καί τούς εἶπε: «Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτούς τοῖς ἱερεῦσι.
Καί ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς
ἐκαθαρίσθησαν» (Λουκ. 17, 14). Ὅταν
ἕνας πατέρας ὁδήγησε τόν δαιμονισμένο υἱό του στό Χριστό μέ τήν παράκληση· «Κύριε, ἐλέησόν μου τόν
υἱόν», πρόσταξε καί εἶπε: «Φέρετέ
μου αὐτόν ὧδε. Καί ἐπετίμησεν αὐτῷ
ὁ Ἰησοῦς, καί ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τό
δαιμόνιον καί ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπό
τῆς ὥρας ἐκείνης» (Ματθ. 17, 15-18).
Ἐρωτῶ λοιπόν: Ποιός ἄνθρωπος σέ
ὅλους τούς αἰῶνες μέ τό λόγο του μόνον ἔκανε τόσες καί ποικίλες θεραπεῖες;
Καί τό ἄλλο.
Ὁ Ἰησοῦς προχώρησε περισσότερο.
Δέν θεράπευσε μόνον ἀρρώστους,
ἀλλά ἀνέστησε καί νεκρούς. Βλέποντας στό χωριό Ναΐν μιά πονεμένη
Μάνα νά κλαίει τόν νεκρό γιό της, πού
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τόν πήγαιναν γιά ταφή, πλησιάζει τή
Μάνα καί τῆς λέγει· «Μή κλαῖε· καί
προσελθών ἥψατο τῆς σοροῦ καί εἶπε·
νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι. Καί ἀνεκάθησεν ὁ νεκρός καί ἤρξατο λαλεῖν
καί ἔδωκεν αὐτόν τῇ μητρί αὐτοῦ»
(Λουκ. 7, 13-15). Ἄλλη φορά βλέπουμε τόν Ἀρχισυνάγωγο Ἰάειρο νά ἔρχεται πρός τόν Ἰησοῦ καί νά τόν καλεῖ
στό σπίτι του, ὅπου «ἡ μονογενής θυγάτηρ του, ὡς ἐτῶν δώδεκα, ἀπέθνησκεν» (Λουκ. 8, 41-42). Πῆγε ἀμέσως
ὁ Ἰησοῦς στό σπίτι τοῦ Ἰαείρου, ὅπου
ἤδη ἡ μονάκριβη κόρη του εἶχε πεθάνει. Ἔκλαψε πολύ ὁ Ἀρχισυνάγωγος.
Τό ἴδιο ἔκλαιγαν καί ὅλοι. Τότε ὁ Ἰησοῦς «κρατήσας τῆς χειρός αὐτῆς
ἐφώνησε λέγων· ἡ παῖς ἐγείρου». Καί
τό θαῦμα ἔγινε. «Ἀνέστη παραχρῆμα»
(Λουκ. 8, 54), ὥστε οἱ γονεῖς τῆς κόρης νά μείνουν ἐκστατικοί καί κατάπληκτοι. Ἀλλά ἰδιαίτερα ξεχωριστό
θαῦμα ἦταν ἡ ἀνάσταση τοῦ φίλου
του Λαζάρου, τέσσερις ἡμέρες μετά
τό θάνατό του. Ἕνας καί μόνο λόγος
ἔφθασε γιά νά γίνει τό μεγάλο θαῦμα.
Ὁ Ἰησοῦς «ἐκραύγασε φωνῇ μεγάλῃ·
Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. Καί ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς» (Ἰωάν. 11, 43-44). Ἐρωτῶ
καί πάλι. Ποιός ἄνθρωπος σέ ὅλους
τούς αἰῶνες ἀνέστησε νεκρούς, ὅπως
ὁ Ἰησοῦς; Καί ἀφοῦ αὐτό δέν τό ἔκανε κανένας ἄνθρωπος, γιατί δέν πίστευσαν οἱ Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι
ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἦταν
Θεός;
Ὕστερα εἶναι καί τό ἄλλο.
Συχνά ἄνθρωποι διακήρυτταν τή
θεότητα τοῦ Ἰησοῦ. Ὅταν ὁ Ναθαναήλ

«Ἡ θυσία προϋποθέτει ἕνα ἐλάχιστο ἐθελοντικῆς προσφορᾶς
καί προαίρεσης. Δέν νοεῖται θυσία μέ τό στανιό. Μέ τό πιστόλι
στόν κρόταφο. Μέ τό λουρί στό μυαλό. Αὐτό εἶναι στραγγαλισμός»
(Ὁ Βιγλάτορας Βύρων Πολύδωρας)
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ὁ Κανανίτης γνώρισε τό Χριστό, ὁμολόγησε: «Ραββί, σύ εἶ ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. 1, 50). Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ρώτησε τούς μαθητές του· «τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τόν υἱόν τοῦ
ἀνθρώπου;» (Ματθ. 16, 13), ὁ Σίμων
Πέτρος, ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν μαθητῶν, ἀποκρίθηκε· «Σύ εἶ ὁ Χριστός
ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ.
16, 16). Ὅταν πάλι ἡ τρικυμισμένη
θάλασσα τῆς Γαλιλαίας ἔκανε τούς
Ἀποστόλους νά ζητήσουν τή βοήθεια
τοῦ Ἰησοῦ, Αὐτός ἔσπευσε καί «ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος». Ὅλοι τότε οἱ μαθητές του «προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱός εἶ» (Ματθ. 14,
33). Καί κάτι ἄλλο. Ἀκόμη καί αὐτοί
οἱ δαίμονες πού εἶχαν κάνει κατοχή σέ
ἀνθρώπους, ὁμολογοῦσαν τή θεότητα
τοῦ Ἰησοῦ. Ὅταν ὁ Κύριος ἦλθε μέ
τούς μαθητές του στή χώρα τῶν Γεργεσηνῶν, τόν προϋπάντησαν δυό δαιμονιζόμενοι, οἱ ὁποῖοι «ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ
Θεοῦ;...» (Ματθ. 8, 29). Τί κοινό
ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ μᾶς καί σέ σένα,
Υἱέ τοῦ Θεοῦ, Θεέ;
Παρά ταῦτα οἱ σταυρωτές τοῦ Ἰησοῦ δέν μπόρεσαν νά κατανοήσουν
τόν Ἰησοῦ. Οὔτε τή βασιλεία του μπόρεσαν νά κατανοήσουν οὔτε τό δικαίωμά του καί τή δυνατότητά του νά
συγχωρεῖ ἁμαρτίες. Στήν Καπερναούμ ὁ Ἰησοῦς ἀπευθυνόμενος στόν
παραλυτικό εἶπε: «Τέκνον, ἀφέωνταί
σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Μάρκ. 2, 5). Οἱ
Γραμματεῖς ἀγανάκτησαν καί εἶπαν
μέ τό λογισμό τους· «Τί οὗτος οὕτω
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λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μή εἷς ὁ Θεός;»
(Μάρκ. 2, 7). Τελικά δέν μπόρεσαν νά
κατανοήσουν τόν Ἰησοῦ οὔτε σάν
ἱδρυτή μιᾶς πνευματικῆς βασιλείας
οὔτε σάν Υἱό τοῦ Θεοῦ. Αὐτό τό δεύτερο μάλιστα τό θεώρησαν πολύ μεγάλη βλασφημία, πού ἐπέφερε τό
σταυρικό του θάνατο. Ἐπιπλέον δέ
ἕνα μῖσος ἔτρεφαν ἐναντίον του. Μιά
ἐμπάθεια, γι’ αὐτό καί ἤθελαν νά
ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν παρουσία του.
Κοντά σ’ αὐτό, κι ἕνας φθόνος κατέτρωγε τίς ψυχές τους, ὅπως ἡ σκουριά τό σίδηρο. Κι αὐτός ὁ φθόνος μεγάλωνε ὅλο καί περισσότερο, ὅσο
ἔβλεπαν τό λαό νά τρέχει κοντά του
καί νά θέλει νά τόν ἀνακηρύξει καί
Βασιλέα. Ὅταν, μετά τήν ἀνάσταση
τοῦ Λαζάρου, εἰσῆλθε στήν Ἱερουσαλήμ «καθήμενος ἐπί πώλου ὄνου», οἱ
Ἀρχιερεῖς, Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι
βλέποντας πλῆθος λαοῦ νά στρώνουν
τά ροῦχα τους, γιά νά περάσει
ἐκεῖνος, καί νά τόν ἐπευφημοῦν, μέθυσαν κυριολεκτικά ἀπό τό φθόνο. Καί
«μέθῃ μεθύοντες», ὅπως σχολιάζει ὁ
ἑρμηνευτής, ἔφθασαν στό μεγάλο
ἔγκλημα: Νά καταδικάσουν τό Χριστό σέ σταυρικό θάνατο! Πάντα ἡ
ἄγνοια ὁδηγεῖ σέ μεγάλα ἐγκλήματα.
Ἦταν σίγουροι οἱ σταυρωτές του ὅτι
καταδίκασαν ἕναν πλάνο, λαοπλάνο
καί ὑβριστή, ὁ ὁποῖος ἔφθασε νά ἀποκαλεῖ τόν ἑαυτό του Θεό!!!
Εἶναι, λοιπόν, γεγονός. Ἄν γνώριζαν
ὅτι πράγματι εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ,
οὐδέποτε θά ἔφθαναν στό ἔγκλημα

«ΤΟΣΟ πιό μεγάλη εἶναι ἡ ἀγαλλίαση τῆς
ψυχῆς γιά μιά καλή πράξη, ὅσο περισσότερο ὑποφέραμε γιά νά κάνουμε αὐτήν τήν πράξη».
(Μ. Βασίλειος)
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τῆς σταυρώσεως. Γι’ αὐτό καί πάνω
ἀπό τό Σταυρό ὁ Ἰησοῦς δέεται στόν
πατέρα του· «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ
γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23, 34).
Καί τό δικό μας δίδαγμα;
Εἶναι πικρή ἡ ἀλήθεια! Πέρασαν δυό
καί πλέον χιλιάδες χρόνια ἀφότου ὁ
Ἰησοῦς ἦλθε στή γῆ. Πολλά τά χρόνια.
Κι ὅμως ὑπάρχουν ἀκόμη τόσοι πολλοί
ἄνθρωποι πού ἀγνοοῦν τό Σωτήρα τοῦ
κόσμου καί Σωτήρα τοῦ καθενός μας
προσωπικά. Πολλοί ἀρνοῦνται τήν
ὕπαρξή του. Ἄλλοι τόν περιφρονοῦν.
Ἄλλοι τόν βλασφημοῦν. Τό ἔχουν καμάρι νά δηλώνουν ἄπιστοι καί ἄλλοι
ἄθεοι. Κι ἄς εἶπε κάποιος: «Κι ἄν
ἀκόμη δέν ὑπῆρχε Θεός, ἔπρεπε νά δημιουργήσουμε ἡμεῖς Θεό». Ἀλλά
ὑπάρχει Θεός. Καί εἶναι ἕνας καί μοναδικός, ὁ ὁποῖος «ἐποίησε τόν οὐρανόν καί τήν γῆν καί πάντα τά ἐν αὐτῇ»
(Γεν. 1, 1). Καί «πάντα τά ὡραῖα τῆς
γῆς· θέρος καί ἔαρ...» (Ψαλμ. 73, 17).
Ἄν οἱ σταυρωτές τοῦ Χριστοῦ δέν τόν
γνώρισαν γιά τούς δικούς τους λόγους,
ἡμεῖς μποροῦμε νά τόν γνωρίσουμε.
Νά τόν ἀγαπήσουμε δυνατά. Καί νά
ἀφήσουμε αὐτός μόνο νά συντονίζει
καί νά ρυθμίζει ὅλη μας τή ζωή, ὥστε
νά ἀξιωθοῦμε νά γίνουμε ἔνοικοι τῆς
«βασιλείας τῶν οὐρανῶν» ἤ μέ τήν καθαρή ζωή μας ἤ μέ τήν εἰλικρινή καί
ὁλοκληρωμένη μετάνοιά μας, σάν ἐκείνη τοῦ ληστῆ τοῦ Γολγοθᾶ καί ὅλων
τῶν ἁμαρτωλῶν τῆς γῆς, οἱ ὁποῖοι πλέον ζοῦν καί ἀπολαμβάνουν στόν οὐρανό «ἅ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καί οὖς οὐκ
ἤκουσε καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ
ἀνέβη, ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς
ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Α΄ Κορ. 2, 9). .
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XPONIA MAPTYPΩN

BIBIA ΠEPΠETOYA
«E¨ âμέ âδίωξαν, καί •μÄς διώξουσιν»
(\Iωάν. 15, 20)

§14
Ὁ ἀδελφός τῆς Περπέτουας ἐπισκέπτεται τήν ἀδελφή του στή Φυλακή.
Μιά μέρα ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός τῆς
Περπέτουας ἦλθε στή φυλακή μόνος
του.
-Ἀδελφή μου, εἶπε καί κάθησε κοντά
της, ὑπάρχει κάποια διάδοση στήν πόλη,
ὅτι ὁ αὐτοκράτορας ἔβγαλε διαταγή νά
πάψει ὁ διωγμός. Ὅσοι χριστιανοί ἔχουν
πιασθεῖ μέ τό προηγούμενο διάταγμα
θά ἐξορισθοῦν καί τίποτε
ἄλλο...
-Ἄς γίνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ψιθύρισε ἡ Περπέτουα. Ἡ
φλογερή ἐπιθυμία μου εἶναι
νά πάθω γιά τ’ ἅγιο ὄνομά
Του καί μέ χαρά περιμένω τήν
ἡμέρα πού θά τοῦ δείξω τήν
ἀγάπη μου. Ἀλλ’ ἄν Ἐκεῖνος
θά ’θελε νά ζήσω, γιά νά ’μαι
παρηγοριά τῆς μάνας μου καί
ν’ ἀναθρέψω στήν πίστη Του
τό παιδί, πού μού ᾿δωκε Ἐκεῖνος, πάλι
εἶμαι εὐχαριστημένη. Μά ποῦ τήν ἄκουσες τή διάδοση αὐτή; Ἐμεῖς ἐδῶ δέν
ἀκούσαμε τίποτε ἀκόμη.
-Δέν ξέρω ἀπό ποῦ προέρχεται, ξέρω
ὅμως ὅτι τή συζητεῖ ὅλος ὁ κόσμος...
-Ἀδελφούλη μου, αὐτοί ἄς κάνουν ὅ,τι
θέλουν. Γιά μᾶς τά πάντα εἶναι στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Κανείς δέν μπορεῖ νά διαβεῖ τά ὅρια, πού Ἐκεῖνος ἔχει χαράξει.
Ὅσο γιά τόν ἑαυτό μου, ἀπ’ τήν ἀρχή
πίστευα ὅτι οἱ δυνάμεις τοῦ Ἅδη θά
λυσσομανήσουν ἐναντίον μας. Οἱ δαίμονες θά κάνουν τή δουλειά τους, ὥσπου
νά τούς γκρεμίσουν καί πάλι οἱ ἄγγελοι
μέσα στήν ἄβυσσο. Ἡ ἀνεξερεύνητη

πρόνοια τοῦ Θεοῦ τούς ἐπιτρέπει, γιά
μεγαλύτερη καταδίκη τους, νά χύσουν
τό αἷμα μας καί δέν μποροῦν χωρίς
αὐτό νά ἀναπαυθοῦν.
-Πές μου, Περπέτουα, ρώτησε ὁ ἀδελφός της κοιτάζοντας μέ ὀρθάνοιχτα μάτια τήν ὄψη τῆς ἀδελφῆς του, πού ἔλαμπε ἀπό μιά οὐράνια ἔμπνευση. Πές
μου μήπως ἦρθε κανένας ἄγγελος στή
φυλακή, ὅπως μιά φορά στόν Πέτρο, καί
σοῦ φανέρωσε αὐτό;
-Τί εἶναι αὐτά πού λές;
Εἶναι ἡ ἀδελφή σου ἄξια νά
δέχεται οὐράνιους ἐπισκέπτες, πού ἔρχονται ἀπό τό
θρόνο τοῦ Θεοῦ;
- Αἴ! Τότε πῶς ἔχεις τήν
πεποίθηση ὅτι θά θυσιάσεις
τή ζωή σου γιά τό Χριστό;
-Τήν ἔχω τήν πεποίθηση
αὐτή. Τό πιστεύω ὁλόψυχα.
Θά πεθάνω γιά τό Χριστό.
Θά ’μαι τό πρῶτο μέλος τῆς
οἰκογένειάς μας πού διαλέχτηκε γιά τό
προνόμιο αὐτό. Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου εὐχαριστῶ τό Θεό γι’ αὐτό.
-Τότε ποιός σοῦ τό εἶπε, ἄν δέν ἦταν
ἄγγελος;
-Ἐκεῖνοι πού μοῦ τό εἶπαν εἶναι τώρα
στόν οὐρανό, ἀποκρίθηκε ἡ Περπέτουα.
Μοῦ τό εἶπε ὁ Ἰάρβας, μοῦ τό εἶπε ἡ
Ἄγγελα. Προτοῦ νά κοιμηθεῖ, γιά νά μή
ξυπνήσει πιά στόν κόσμο αὐτό, τό ἅγιο
ἐκεῖνο κορίτσι μέ βεβαίωσε ὅτι σέ λίγο
θά ἔχυνα κι ἐγώ τό αἷμα μου γιά τήν πίστη. Μά ἴσως εἶπα πολλά. Μή βγάλεις
ἀπ’ τόν πατέρα τίς ἐλπίδες πού ἔχει.
Ὅσο γιά τή μητέρα, ξέρω ὅτι θά προσφέρει εὐχαρίστως τό πρῶτο παιδί της
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στό Θεό.
-Θά κάνω ὅπως ἐπιθυμεῖς, εἶπε ὁ νέος.
-Καλή ἀντάμωση αὔριο, ἀδελφούλη
μου.
-Θέλω ὅμως νά μοῦ ὑποσχεθεῖς κάτι.
Ὁ Θεός σέ ἀγαπάει. Ζήτησέ του νά σοῦ
πεῖ ἀπόψε ἄν θά μαρτυρήσεις καί πές
μου αὔριο.
-Ἄν καί εἶμαι ἡ τελευταία ἀπό τίς
δοῦλες τοῦ Κυρίου, εἶναι ὅμως ἀλήθεια
ὅτι Ἐκεῖνος μοῦ χάρισε πολλά δείγματα
τῆς ἀπεριόριστης ἀγάπης Του. Θά κάνω
λοιπόν ὅπως μοῦ λές, ἀδελφέ μου. Ἔλα
πάλι αὔριο. Ἴσως νά ’χω κάτι νά σοῦ
πῶ.
Τό σκοτάδι τῆς νύχτας εἶχε ἁπλωθεῖ
πυκνό. Ἕνας ἀπό τούς δεσμοφύλακες
εἰδοποίησε μέ ἄγριο τρόπο τόν νέο ὅτι
«ἦταν καιρός ν’ ἀδειάσει τή γωνιά».
Ἡ Περπέτουα ἀποτραβήχτηκε στό
κελλί της. Ἀφοῦ προσευχήθηκε ἀρκετή
ὥρα, περισσότερο ἀπό τό συνηθισμένο,
ἔπειτα ἀποκοιμήθηκε ἥσυχη. Ἡ Φιλικητάτη, πού ἦταν δίπλα, δέν μπόρεσε νά
κλείσει μάτι. Ἡ προσευχή καί ὁ στοχασμός δέν τήν ἄφηναν. Ξαφνικά τό σκοτεινό κελλί φωτίστηκε ἀπό ἕνα γλυκό
φῶς. Ἡ Περπέτουα φαινόταν λουσμένη
ἀπό τό οὐράνιο αὐτό φῶς χωρίς νά ξυπνήσει. Σαστισμένη ἡ δούλη παρατηροῦσε τήν κυρία της. Μιά ἔκφραση
ὑπέρτατης εὐτυχίας φώτιζε τά χαρακτηριστικά της. Σηκώθηκε. Στάθηκε πάνω
της κρατώντας τήν ἀναπνοή της. Πότεπότε ἡ Περπέτουα μέσα στό γλυκό της
ὕπνο ψιθύριζε λόγια πού δέν μποροῦσε
νά νιώσει ἡ Φιλικητάτη. Σέ λίγο τό ψιθύρισμα σταμάτησε, τό φῶς ἐξαφανίστηκε. Ἡ Περπέτουα κοιμόταν...
Ὅταν ξύπνησε, ἦταν πιά μέρα...
Τήν ἴδια μέρα οἱ ὁμολογητές πάλι στό
βῆμα τοῦ ἀνθυπάτου γιά δεύτερη ἀνάκριση. Ὁ Ἱλαρίων μεταχειρίσθηκε μέ τή
σειρά ὑποσχέσεις καί φοβέρες γιά νά
κλονίσει τήν πίστη τους. Τούς θύμισε ὅτι
καταδικάσθηκαν γιά νά παλαίψουν μέ
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τ’ ἄγρια θηρία στό ἀμφιθέατρο κι ὅτι
ἀνέβαλε μόνο τήν ἐκτέλεση τῆς ἀπόφασης, γιά νά ξυπνήσει περισσότερο τό
ἐνδιαφέρον τοῦ λαοῦ γιά τούς ἀγῶνες
πού θά γίνονταν σύμφωνα μέ παραγγελία τοῦ αὐτοκράτορα. Ὅλοι ἀποκρίθηκαν τότε μέ μιά φωνή ὅτι εἶναι Χριστιανοί κι ὅτι δέν θά πρόσφεραν θυμίαμα
οὔτε σέ θεούς οὔτε σέ καίσαρες, ἀλλά
προτιμοῦν νά πεθάνουν γιά τήν πίστη
τους. Ὀργισμένος ἀπ’ τήν ἀπάντηση
αὐτή ὁ ἀνθύπατος διέταξε νά τούς μαστιγώσουν σκληρά. Ἡ Περπέτουα κι ἡ
Φιλικητάτη δάρθηκαν τόσο ἀλύπητα στό
πρόσωπο, ὥστε τό αἷμα ἔτρεξε ἄφθονο
καί τά σαγόνια τους ἔσπασαν. Μέσ’ στά
παθήματα οἱ μάρτυρες δέν ἔπαψαν νά
δοξολογοῦν τό Θεό...
-Χρυσή μου Περπέτουα, φώναξε ἡ μητέρα της πού ἦταν ἐκεῖ, πόσο μεγάλη
εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! Μή μέ ξεχάσεις,
ὅταν θά ἀτενίσεις τό εὐλογημένο πρόσωπό Του˙ παρακάλεσέ Τον νά μ’ ἀξιώσει
νά σᾶς ξανασυναντήσω μπροστά στό
θρόνο Του. Ἄς γίνει τό ἅγιο θέλημά Του!
Χαῖρε, Περπέτουα! Χαῖρε, ἀγαπημένο
μου παιδί! Δέν θά ξανάρθω πιά ἐδῶ νά
σ’ ἐνοχλήσω. Σέ ζηλεύω πού θά πάρεις
τό στεφάνι μέσα στό ἀμφιθέατρο. Θά σέ
ἀγκαλιάσω ἐκεῖ γιά τελευταία φορά, γιά
νά σέ μακαρίσω καί νά σοῦ δώσω τόν
πέπλο τόν ποτισμένο μέ τό παρθενικό
αἷμα τῆς Ποταμίαινας. Ὅταν θά τόν ξαναπάρω, θά ’ναι διπλά πολύτιμος γιά
μένα˙ θά τόν φυλάξω σάν ἱερό κειμήλιο,
πού θά μοῦ θυμίζει ἐκείνους πού ἀγάπησα πιό πολύ πάνω στή γῆ.

Ὁ ἀποχωρισμός μάνας καί κόρης ἔγινε μέ θερμά φιλιά κι ἄφθονα δάκρυα. Ἡ
Ἰουλία δέν μποροῦσε νά ξεκολλήσει ἀπ’
τήν ἀγκαλιά τῆς Περπέτουας. Ἡ ἀγάπη
πού τήν ἕνωσε μέ τήν κόρη της δέν ἦταν
συνηθισμένη. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, σάν φωτιά, εἶχε ἑνώσει ἀδιάσπαστα τίς δυό
καρδιές καί τίς εἶχε κάνει μιά.
(Συνεχίζεται)

«ΒΙΒΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ»
Ἔκδοση «ΖΩΗΣ», 1990
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ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ENA KAΘE ΦOPA

ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ!
Τί σημαίνει ἡ
γελοιογραφία
τοῦ
κ.
Ἠ λ ί α
Σκουλᾶ;
Αὐτό πού
λέει
ὁ
τίτλος
μας. Ὁ
ἐγκέφαλος τοῦ
ἀνθρώπου τῆς
ε ἰ κ όν ας
θά μποροῦσε νά εἶναι καί ὁ δικός μου ἤ ὁ
δικός σου ἐγκέφαλος. Οἱ σταγόνες νεροῦ
πού τρέχουν σημαίνει ὅτι ἔγινε πλύση
ἐγκεφάλου στό θέμα τῆς παγκοσμιοποίησης. Καί τώρα βρίσκεται ὁ ἐγκέφαλος κρεμασμένος μέ ἕνα μανταλάκι καί στεγνώνει
ἀπό τό νερό.
Τό μανταλάκι τί σημαίνει;
Τό μανταλάκι εἶναι τά ΜΜΕ. Εἶναι τά λεγόμενα μίντια. Εἶναι ὁ ἠλεκτρονικός καί ὁ
ἔντυπος τύπος-ἐφημερίδες καί κοσμικά περιοδικά. Εἶναι οἱ Τηλεοπτικοί Σταθμοί, μέ
ἁπλά λόγια τά Κανάλια τῶν Τηλεοράσεων.
Καί οἱ Ραδιοφωνικοί Σταθμοί.
Ποιό τό ἔργο τῶν ΜΜΕ;
Καί τό ρωτᾶτε; Νά μᾶς πείσουν ὄχι μόνο
νά θέλουμε τήν παγκοσμιοποίηση, ἀλλά
καί νά τήν ἐπιδιώκουμε. Καί ἐπιπλέον νά
συντελέσουμε ὅλοι μας, ὥστε πιό γρήγορα
νά γίνει πραγματικότητα αὐτό τό ὄνειρο
τῶν μεγάλων τῆς γῆς.
Καί τί σημαίνει παγκοσμιοποίηση;
Νά γίνουμε ὅλες οἱ χῶρες τῆς γῆς, ὅλος

ὁ κόσμος, ἕνα κράτος, μιά κοινότητα, πού
νά ἀριθμεῖ, λένε, τό πολύ 500 ἑκατομμύρια
ἀνθρώπους, ὥστε τά ἀγαθά τῆς γῆς νά
ἐπαρκοῦν γιά νά ζοῦμε πλουσιοπάροχα. Θά
ἔχουμε τότε μόνον ἕναν ἄρχοντα, τόν Πλανητάρχη. Ἕνα θρησκευτικό ἡγέτη γιά ὅλες
τίς θρησκεῖες τῆς γῆς. Δέν θά ἔχουμε τή
θρησκεία πού ἔχουμε σήμερα. Τότε θά πάψει νά ὑπάρχει ἡ Ὀρθόδοξη πίστη. Ποιά
θρησκεία θά ἔχουμε εἶναι ἄγνωστο. Νόμισμα θά ἔχουμε ὅλοι τό ἴδιο. Τό δολλάριο.
Τά σύνορα τῶν κρατῶν θά καταργηθοῦν.
Θά σβήσουν οἱ παραδόσεις τῶν λαῶν. Καί ἡ
ἐθνική μας συνείδηση θά λείψει γιά πάντα.
Μιά μόνο συνείδηση θά ἔχουμε τότε. Αὐτήν
τῆς παγκοσμιοποίησης. Θά σβησθεῖ κάθε
συγγενικός δεσμός. Τί κοινωνία θά εἶναι
αὐτή ἡ κοινωνία τῆς παγκοσμιοποίησης,
οὔτε ἐγώ τό γνωρίζω, ἀλλά οὔτε καί τό καταλαβαίνω. Αὐτό θά γίνει κατανοητό μέ τό
χρόνο, χάρη στά ΜΜΕ πού ἀκατάπαυστα
καί ἐπί 24 ὧρες θά τά λένε καί θά μᾶς κάνουν πλύση ἐγκεφάλου, ὥστε ὅλα νά τά
ἀποδεχθοῦμε μέ τή θέλησή μας. Θά πραγματοποιηθεῖ αὐτό τό ὅραμα τῶν μεγάλων
τῆς γῆς; Καί πότε; Αὐτό μόνον αὐτοί μποροῦν νά τό προσδιορίσουν.
Ἤδη ζοῦμε στίς ἔσχατες ἡμέρες, στούς
ἔσχατους καιρούς. Στά χρόνια τῆς Ἀποκαλύψεως. Ὅλα τά σημεῖα, στίς μεγάλες καί
πανίσχυρες χῶρες τοῦ πλανήτη μέ τά πλέον σύγχρονα ἐξοπλιστικά συστήματα, δείχνουν ὅτι ἐγγίζει τό τέλος τοῦ κόσμου. Θά
ἐπιζήσουν ἄνθρωποι, ὕστερα ἀπό ἕνα παγκόσμιο πυρηνικό ὁλοκαύτωμα; Κι αὐτό τό
ἐρώτημα κυριαρχεῖ στή σκέψη πολλῶν
σκεπτομένων ἀνθρώπων. Κι ἄν ἐπιζήσουν,
μήπως τότε θά γίνει αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός· «Καί γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν»; (Ἰωάν. 10, 16) Μέ ἀρχιποίμενα τό
Χριστό καί ποίμνη ὅλα τά λογικά πρόβατα;
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
στά Καταστήματα Κράτησης ΝΑΥΠΛΙΟΥ καί ΤΙΡΥΝΘΑΣ
(24-25 Ἀπριλίου 2014)
ἶπε ὁ σοφός Πασκάλ:
«Ἀλλοίμονο στόν ἄνθρωπο
πού εἶναι μόνο μυαλό». Δηλαδή, μόνο λογική. Μόνο σκέψη.
Χωρίς καρδιά. Χωρίς συναίσθημα. Αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι δυστυχής.
Γιατί δέν ξέρει νά ἀγαπᾶ. Δέν μπορεῖ νά
ὀνειρεύεται. Οὔτε καί νά στοχάζεται. Μετρώντας τά πάντα μέ τόν πῆχυ τῆς λογικῆς
ἤ κυνηγάει μόνο τό συμφέρον του ἤ βλέπει
παντοῦ ἐμπόδια πού τοῦ φράζουν τό δρόμο καί δέν τοῦ ἐπιτρέπουν τό ἄνοιγμα τῆς
καρδιᾶς του πέρα ἀπό τό ἐγώ του. Πέρα
ἀπό τήν προσωπική του ἀσφάλεια καί τόν
περιχαρακωμένο ἑαυτό του. Κακός σύμβουλος μόνη ἡ λογική, ὅταν δέν συνοδεύεται καί ἀπό τήν καρδιά. Τό συναίσθημα. Τήν ἀγάπη γιά τόν ἄλλον. Ὅλα τά
ἔργα τῆς εὐποιΐας εἶναι καρπός τῆς καρδιᾶς. Ὄχι τῆς λογικῆς. Τῆς ἀγάπης. Ὄχι τῆς
κρύας ἀδιαφορίας. Τῆς τόλμης. Ὄχι τοῦ μίζερου προβληματισμοῦ. Τό μυαλό μόνο
ρωτάει. Ἡ ἀγάπη μόνο βαδίζει. Τίποτε
δέν τή σταματᾶ. Οὔτε καί τό ἀδύνατον.
Καρπός τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής
τοῦ Γολγοθᾶ», μιά ἐκκλησιαστική διακονία, πού ἀγκαλιάζει μέ ξεχωριστό ἐνδιαφέρον ἐκείνους τούς συνανθρώπους μας πού
πληρώνουν τό τίμημα γιά τά ἀνεπίτρεπτα
κοινωνικά λάθη τους μέ τή στέρηση τῆς
ἐλευθερίας τους μέσα σέ κάποια φυλακή.
Καί ἐπιπλέον μέ τό στιγματισμό τῆς κοινωνίας, πού δύσκολα ἐξαλείφεται. Συμμερίζεται ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας τίς θλίψεις αὐτῶν τῶν
ἀνθρώπων. Ὄχι βεβαίως ἐπιβραβεύοντας
ἀνάρμοστες συμπεριφορές. Ἀλλοίμονο ἄν
ἴσχυε αὐτό. Τότε θά γκρέμιζε. Δέν θά
οἰκοδομοῦσε. Καί θά κατέλυε τή Δικαιοσύνη. Δέν εἶναι αὐτός ὁ ρόλος της. Ἁπλῶς

ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ αὐτή ἐπί τέσσερις σχεδόν δεκαετίες στέκεται μέ εὐαισθησία μπροστά
στήν ἀνθρώπινη δυστυχία, πού εἶναι τόσο
συχνή. Καί τόσο μεγάλη. Ὁ στάρετς
Ἀμβρόσιος ἔλεγε: «Δέν ἀντέχω πιά νά
δείχνω αὐστηρότητα στά λάθη τῶν
ἀνθρώπων. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τόσο
πόνο! Τόσο πόνο!». Πόσος πόνος δέν
ὑπάρχει στήν κραυγή τοῦ ξεχασμένου ἀπό
φίλους φυλακισμένου γιά μιά ἐπικοινωνία,
γιά λίγη προσοχή, γιά λίγη συμπαράσταση;
Εἶναι παραβάτης. Σωστά. Καί πληρώνει γι’
αὐτό. Εἶναι ὅμως καί εἰκόνα Θεοῦ. Παιδί
τοῦ Θεοῦ. Ἀδελφός (Ματθ. 25, 39) τοῦ
Χριστοῦ, πού μέσα ἀπό τή δοκιμασία αὐτή
πρέπει νά βγεῖ ὠφελημένος. Διδαγμένος
ἀπό τά πάθη του. Καλύτερος. Ἕνα χέρι
βοηθείας θέλει, ὥστε στό τέλος ἡ φυλακή νά ἀποβεῖ γι’ αὐτόν εὐλογία. Νά γίνει
πνευματική κολυμβήθρα, μέσα ἀπό τήν
ὁποία ἡ ψυχή του θά ἀναγεννηθεῖ πνευματικά καί θά ζήσει τήν ἐν Χριστῷ ζωή τῆς
ἀρετῆς, ἄγνωστη ὥς τότε γι’ αὐτόν, κι ἄς
ἦταν ἐλεύθερος. Σ’ αὐτό στοχεύει καί ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας. Νά δώσει χέρι βοηθείας,
μέ ὅσες δυνατότητες ἔχει, στήν πνευματική ἀποφυλάκιση τῶν κρατουμένων πού ἐπιθυμοῦν νά γίνουν χρηστοί
πολίτες μέσα στήν κοινωνία καί ἐνάρετα παιδιά τοῦ Θεοῦ. Γιά νά μήν ξαναπεράσουν ποτέ τή βαριά πόρτα τῆς φυλακῆς.
Νά μήν ξαναχάσουν τήν ἐλευθερία τους.
Ἔκφραση ἀγάπης καί προσπάθειας
γιά πνευματική καί ἠθική συμπαράσταση πρός τούς κρατουμένους «ἀδελφούς» τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί οἱ ἐπισκέψεις μας στούς χώρους κράτησής τους.
Μέσα στίς φυλακές.
Σέ 102 Φυλακές, ἑλληνικές καί ξένες,
πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα ἐπισκέ-
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ψεις χριστιανικῆς ἀγάπης μέ συνεργάτες
καί συνδρομητές τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, τήν
ὁποία ἀγάπησαν πολύ φυλακισμένοι καί
ἐλεύθεροι. Γιατί ὅλοι εἶχαν τήν εὐκαιρία
κάτι καλό νά δώσουν καί κάτι καλό νά
πάρουν.
Ἐπισκέψεις αὐτῆς τῆς ἀγάπης, τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, πραγματοποιήσαμε μέ τό
πασχαλινό ὁδοιπορικό μας στό Νομό
Ἀργολίδας. Ἐπισκέψεις στίς δυό Φυλακές
τῆς περιοχῆς. Στό Κατάστημα Κράτησης
Ναυπλίου. Καί στό Ἀγροτικό Κατάστημα Κράτησης Ἐνηλίκων Τίρυνθας, στίς
25 Ἀπριλίου, Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου, ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τῆς Παναγίας μας.
Α΄. Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου
Γνώριμος ὁ χῶρος. Πρώτη μας ἐπίσκεψη
σ’ αὐτόν τό 2005. Δεύτερη ἐπίσκεψη ἡ σημερινή, μέ 70 συνοδοιπόρους ἀπό τή
Θεσ/νίκη, τήν Πάτρα καί τήν Ἀθήνα. Θερμή
ἦταν ἡ ὑποδοχή ἀπό τούς ὑπεύθυνους τῆς
Φυλακῆς, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά πάρουν
πρωτίστως τήν εὐλογία τοῦ π. Γερβασίου
καί νά τόν εὐχαριστήσουν γιά τήν παρουσία του στό χῶρο τους. Ὁ Διευθυντής κ.
Μπαρμπαγιάννης Ἰωάννης. Ὁ Ἀρχιφύλακας κ. Κρεμαστιώτης Ἀναστάσιος. Οἱ Κοινωνικοί Λειτουργοί κ. Παπαμήτρου Χρήστος καί κ. Δούκα Ἑλένη. Καί τό Προσωπικό.
Ἡ ἡλιόλουστη ἡμέρα ἔδωσε τή λύση
ὥστε ὅλοι οἱ ἐπισκέπτες νά περάσουν στόν
κλειστό προαύλειο χῶρο τῆς Φυλακῆς καί
νά ἔλθουν ἐπίσης καί κρατούμενοι γιά τήν
ἐκδήλωση. Καί ἡ πιό συγκλονιστική εἰκόνα: Κρατούμενοι πτέρυγας πού παρέμειναν στά κελιά τους, κάθησαν στά παράθυρα καί πίσω ἀπό τά κάγκελα παρακολουθοῦσαν τήν ὁμιλία τοῦ π. Γερβασίου καί συμμετεῖχαν ἐνεργά στήν ὅλη
ἐκδήλωση!
Ἐκ μέρους τῆς Διεύθυνσης τοῦ Καταστήματος ἀπηύθυνε χαιρετισμό ἡ κ. Ἑλένη
Δούκα, Κοινωνική Λειτουργός, μέ τήν

ὁποία ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἀριθμεῖ πολυετή συνεργασία. Εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων ἡ κ. Ἑλένη
Δούκα:
«π. Γερβάσιε,
Συνεργάτες
καί
Συνεργάτριες τῆς Ἀδελφότητας
«Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»,
σᾶς καλωσορίζουμε στό Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου.
Ἐμεῖς,
οἱ
ἄνθρωποι πού ἐργαζόμαστε σέ αὐτό τό
χῶρο καί γνωρίζουμε τό δραστήριο ἔργο
σας στίς φυλακές, σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό
καρδιᾶς. Ἡ συμβολή σας εἶναι σημαντική
γιά τήν ὁμαλή λειτουργία τῆς φυλακῆς, γιατί μέ τά σημαντικά ποσά πού προσφέρετε,
ἀποφυλακίζονται καθημερινά συνάνθρωποί μας, πού σέ ἄλλη περίπτωση θά ἔμεναν
περισσότερο χρόνο στή φυλακή καί θά συνωστίζονταν στά ἤδη μικρά κελιά, κάνοντας τή δουλειά μας λιγότερο ἀποτελεσματική.
Εἶναι πράγματι εὐλογία πού σᾶς
ἔχουμε σήμερα ἐδῶ, δίπλα μας. Ἔχετε
ἀφιερώσει ὁλόκληρη τή ζωή σας στή διακονία, στήν ὑλική καί πνευματική προσφορά
πρός τούς φυλακισμένους συνανθρώπους
μας, πού δέν ἔχει ἀνταπόδοση ὑλική, ἔχει
μόνο προσφορά.
Τριάντα ἑπτά χρόνια μιλᾶτε μέ ἀγάπη
καί εὐσπλαγχνία στούς κρατούμενους καί
παρηγορεῖτε τίς θλιμμένες ψυχές τους. Στέκεστε παρήγορος κοντά στούς πονεμένους ἀνθρώπους, γιατί τούς βλέπετε
σάν εἰκόνες τοῦ Θεοῦ.
Πανοσιολογιώτατε π. Γερβάσιε,
τό «ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθετε πρός
με...» ἐσεῖς τό πραγματοποιεῖτε καθημερινά.
Ἡ εὐγνωμοσύνη καί οἱ θερμές εὐχαριστίες
τοῦ Διευθυντῆ, τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας,
τοῦ Φυλακτικοῦ καί Διοικητικοῦ προσωπι-
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κοῦ, εἶναι τό λιγότερο πού θά μπορούσαμε
νά σᾶς ἐκφράσουμε.
Εὐχόμαστε νά εἶστε ὑγιής καί νά συνεχίζετε νά δίνετε ἁπλόχερα τό περίσσευμα
ἀγάπης σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους καί ἰδιαίτερα στούς «ἐν φυλακαῖς» συνανθρώπους
μας καί τίς οἰκογένειές τους!».
Στήν ἀντιφώνησή του ὁ π. Γερβάσιος
μετέφερε στούς κρατουμένους ἀναστάσιμα μηνύματα ἀπό τόν πλοῦτο τῆς μεγάλης
ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καί παρότρυνε ὅλους
μας «ἐν καινότητι ζωῆς» νά περπατήσουμε τόν ὑπόλοιπό μας χρόνο. Ὅταν
ἄρχισε τό τσούγκρισμα τῶν αὐγῶν, ἐνῶ
παράλληλα ἡ Χορωδία σκόρπιζε γύρω της
τίς πασχαλινές της μελωδίες, ἡ ἀτμόσφαιρα ἔγινε καθαρά πασχαλιάτικη. Ὁλόλαμπρη. Ἔψαλλαν μαζί μας καί οἱ κρατούμενοι. Καί ἡ χαρά τους γινόταν χαμόγελο. Πλατύ χαμόγελο. Καί δέν εἶναι ἀσήμαντο πράγμα αὐτό. Δέν εἶναι εὔκολο νά
χαμογελᾶ ὁ θλιμμένος. Ὁ πικραμένος.
Εἶπαν πώς τό χαμόγελο εἶναι ἐξίσου σοβαρή ἐκδήλωση, ὅσο καί τό δάκρυ. Εἶναι
ἔκφραση τῆς καρδιᾶς πού χαίρεται.
Προσωπικό καί κρατούμενοι πρόσφεραν στόν π. Γερβάσιο δῶρα σέ ἀνάμνηση
τῆς ἐπίσκεψής του στόν τόπο τους, γιά νά
ἀκολουθήσει ἡ προσφορά τῶν δεμάτων
τῆς ἀγάπης στόν κάθε κρατούμενο χωριστά. Ἕνας κρατούμενος βαθιά συγκινημένος μέ δυσκολία δέχθηκε τό δέμα. Ἔνιωθε
«εὐλογημένος καί μόνον πού πῆρε τήν
εὐχή τοῦ π. Γερβασίου καί ἀσπάστηκε
τό ἱερατικό του χέρι». Τίποτε ἄλλο δέν
ἤθελε. Ἔνιωθε ἤδη πλήρης. Οἱ ὡραῖες ψυχές εἶναι κρυμμένες παντοῦ. Ἀκόμη καί
μέσα σέ φυλακή.
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Β΄. Ἀγροτικό Κατάστημα Κράτησης
Ἐνηλίκων Τίρυνθας.
Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἦλθε στή Μακεδονία γιά
πρώτη φορά μετά ἀπό πρόσκληση. Ὅλοι
γνωρίζουμε τό ὅραμά του. Ἕνας Μακεδόνας ἄνδρας τόν κάλεσε καί στή δική του
πατρίδα, νά ἔλθει καί νά τούς φέρει τό φῶς
τοῦ Εὐαγγελίου (Πράξ. 16, 9-10).
Χωρίς καμιά σύγκριση μέ τό περιστατικό αὐτό, ἁπλῶς θά θέλαμε νά σημειώσουμε ὅτι στή συνέχεια, μετά τήν ἐπίσκεψη
ἀγάπης στό Γενικό Κατάστημα Κράτησης
Ναυπλίου, ἐπισκεφθήκαμε γιά δεύτερη
φορά, μετά τό 1990, καί τό Ἀγροτικό Κατάστημα Τίρυνθας σέ μικρή ἀπόσταση
ἀπό τό προηγούμενο, μετά ἀπό μιά ἔμμεση πρόσκληση ἑνός κρατουμένου. Κρατούμενος στήν Τίρυνθα μέ μεταγωγή ἀπό
ἄλλη φυλακή, ὅταν ἄκουσε ὅτι θά ἐπισκεφθοῦμε τή Φυλακή Ναυπλίου, εἶπε στήν
Κοινωνική Ὑπηρεσία: -Ἀκόμα θυμᾶμαι
πόσο ὡραῖα ἔνιωσα ὅταν ἄκουσα τή
χορωδία τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ στήν προηγούμενή μου Φυλακή ὅπου μᾶς ἐπισκέφθηκαν. Πέστε στόν π. Γερβάσιο νά ἔλθει
καί σέ μᾶς. Λαχταρῶ νά ξανακούσω τή χορωδία.
Ἔτσι πήγαμε. Προσκεκλημένοι. «Ἐλᾶτε
καί σέ μᾶς», ἦταν ἡ πρόσκληση τῆς Φυλακῆς. Φυσικά δέν πήγαμε μέ ἄδεια χέρια.
Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι κρύα. Ἔχει
ζεστασιά μέσα της. Εἶναι εὐγενής. Ἐμπνέει
τήν προσφορά. Τό συνεχές δόσιμο στούς
ἐνδεεῖς ἀδελφούς. Ὁ στάρετς Ἀμβρόσιος
ἔλεγε χαρούμενος στό τέλος τῆς ζωῆς του:
«Σ’ ὅλη μου τή ζωή φρόντιζα νά σκεπάζω τίς ξένες στέγες. Καί ἡ δική μου
ἔμεινε ἀνοιχτή»!
Μέ δέματα ἀγάπης ἐπισκεφθήκαμε καί

«ΜΥΡΙΑΚΙΣ θά εὐχόμουν ὁ ἴδιος νά τυφλωθῶ, ἄν ἦταν
δυνατόν μέ αὐτό νά σώσω τίς ψυχές σας. Ναί. Ἔτσι, εἰλικρινά, καί ἀπό τό ἴδιο τό φῶς πιό γλυκιά μοῦ εἶναι ἡ σωτηρία σας» (Ἱερός Χρυσόστομος).
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αὐτό τό Κατάστημα. Συνολικά φέραμε ἀπό
τή Θεσσαλονίκη 750 δέματα, γιά ὅλους.
Κανείς δέν ἔμεινε παραπονεμένος. Κι ὅλοι
πῆραν τά ἴδια. Ἡ χριστιανική ἀγάπη ἔχει
κι αὐτό τό γνώρισμα: Τή λεπτότητα.
Ἡ Διευθύντρια τοῦ Καταστήματος κ.
Εὐαγγελία Κατερίνη, ἡ Κοινωνική Λειτουργός κ. Ἔφη Γεραμάκη, μέλη τοῦ Διοικητικοῦ καί Φυλακτικοῦ Προσωπικοῦ, περίμεναν τό «καραβάνι τῆς ἀγάπης» τοῦ
Χριστοῦ στήν εἴσοδο τοῦ κτηρίου τοῦ Καταστήματος, τό ὁποῖο χτίστηκε ἀπό τόν Ἰ.
Καποδίστρια καί λειτουργοῦσε ὡς Γεωργική Σχολή. Σήμερα ἐξωτερικά εἶναι ἕνα
φροντισμένο, πανέμορφο νεοκλασικό κτήριο μέ πλούσιο τό πράσινο γύρω του, πού
τοῦ δίνει ξεχωριστή ὀμορφιά. Συστήνει
τούς ὑπεύθυνους ὡς ἀνθρώπους μέ μεράκι. Μέ ἀγάπη γιά τό ὡραῖο.
Στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἀγροτικοῦ Καταστήματος ἔγινε ἡ συνάντηση τῶν
ἐπισκεπτῶν μέ τούς περισσότερους κρατουμένους. Ὅλα κύλησαν πολύ ὡραῖα.
Ἡ Διευθύντρια κ. Εὐαγγελία Κατερίνη
προσφώνησε τόν π. Γερβάσιο μέ λίγα μέν
λόγια, ἀλλά πολύ ζεστά καί ἀνθρώπινα.
Εἶπε μεταξύ ἄλλων:
«Πανοσιολογιώτατε,
Πατέρα, Πατέρα ὅλων
τῶν κρατουμένων,
Πατέρα Γερβάσιε,
Ἐγώ θά σᾶς λέω πατέρα ὅλων τῶν κρατουμένων τῆς Ἑλλάδος καί
ὅλου τοῦ κόσμου.
Εἶμαι πραγματικά πολύ συγκινημένη πού
ἤρθατε στό Κατάστημά μας, γιατί ἀπό κοντά ἔχω ζήσει τό ἔργο σας. Καί πραγματικά
εἶναι ἀξιόλογο. Κάθε φορά πού ζητᾶμε τή
βοήθειά σας, ἀμέσως κάνετε ὅ,τι μπορεῖτε
γιά νά μᾶς βοηθήσετε. Δέν κάνετε ποτέ διακρίσεις, δέν ρωτᾶτε ποτέ τίποτα. Κι αὐτό
δείχνει ὅτι ἔχετε κάτω ἀπό τή σκέπη σας
ὅλους τούς κρατουμένους. Δέν διαχωρίζετε
τούς κρατουμένους ἀνάλογα μέ τόν πολιτι-

σμό τους, ἀνάλογα μέ τά πιστεύω τους. Τό
ἔργο σας εἶναι νά τούς φέρετε στό σωστό
δρόμο. Εἶναι νά τούς δείξετε τόν Χριστιανισμό μέ τόν σωστό τρόπο. Ἔχετε ἀγγίξει ἕνα
σημαντικό κομμάτι τῆς κοινωνίας μας. Τό
σωφρονισμό τῶν κρατουμένων καί τήν
ἐπανένταξή τους στήν κοινωνία τῶν ἐλεύθερων. Καί τό κάνετε μέ ἕναν πολύ ἀξιοπρεπή τρόπο.
Αὐτό πού θέλω νά σᾶς πῶ εἶναι ὅτι πολλές φορές δέν μᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα νά
ἐξηγήσουμε στούς κρατουμένους ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό ὅλη αὐτήν τή βοήθεια. Δυστυχῶς δέν ἔχουμε τή δυνατότητα νά ἐρχόμαστε σέ ἐπαφή μέ ὅλους τούς φορεῖς, γιά
νά μπορέσουμε νά δείξουμε τό τόσο ἀξιόλογο ἔργο σας.
Ἡ σημερινή σας ἐπίσκεψη ἐδῶ ὅμως, πιστεύω, στούς κρατουμένους τῆς Ἀγροτικῆς
Φυλακῆς Τίρυνθας, ὅπως καί τῆς Φυλακῆς
τοῦ Ναυπλίου, θά δείξει ποιός πραγματικά
εἶναι πίσω ἀπό ὅλη αὐτήν τή βοήθεια πού
τούς δίνεται καθημερινά.
Θέλω νά σᾶς καλωσορίσω στό Ναύπλιο
καί νά σᾶς καλωσορίσω καί στό Κατάστημά μας καί θέλω νά σᾶς πῶ ἐκ μέρους κι
ὅλων τῶν κρατουμένων καί τοῦ προσωπικοῦ «Καλῶς ἤλθατε» καί νά συνεχίσετε,
ὅσο μπορεῖτε, νά μᾶς βοηθᾶτε καί νά
προσεύχεσθε γιά μᾶς».
Τό λόγο πῆρε στή συνέχεια ὁ π. Γερβάσιος, ὁ ὁποῖος μίλησε στούς κρατουμένους
μέ πολλή ἀγάπη, ἀπ’ αὐτήν πού ἔχει πλούσια ἡ καρδιά του γι’ αὐτούς, μέ γλυκύτητα
καί διάκριση. Δέν ἤθελε νά ξύσει τίς πληγές
κανενός. Ἤθελε ὅμως νά διεγείρει στίς
ψυχές τους τόν προβληματισμό γιά
τήν ἀνάγκη τῆς ἐσωτερικῆς ἀλλαγῆς,
ὥστε ὁ καθένας νά ζήσει στό ἑξῆς μέσα στή
θεία χάρη, μέ τήν ἀπόφαση νά εἶναι εὐάρεστος στό Θεό κάνοντας τό θέλημά Του, τό
ὁποῖο μέ ἀσφάλεια ὁδηγεῖ στήν ἀρετή καί
στή σωτηρία. Κι ἑπομένως στήν ἀληθινή
ἐλευθερία. Στήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος καί τῆς ψυχῆς.
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Κι ἐδῶ ὁ π. Γερβάσιος δέχθηκε ὡς
ἐκπρόσωπος τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ἀναμνηστικά
δῶρα καί ἀπό τή Διεύθυνση καί ἀπό τούς
κρατουμένους.
Ἡ Χορωδία γέμισε τήν αἴθουσα μέ τά
δικά της αἰσιόδοξα μηνύματα τραγουδώντας μέ χαρά πώς ἡ ζωή εἶναι ὄμορφη, ὅπου κι ἄν βρίσκεται κανείς, γιατί
εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἀρκεῖ ἡ καρδιά νά
εἶναι καθαρή καί νά ἀγαπᾶ ΕΚΕΙΝΟΝ
πού πρῶτος μᾶς ἀγάπησε, ἐνῶ ἀκόμη ἤμασταν ἁμαρτωλοί καί παραστρατημένοι. Μ’
αὐτήν τήν προσεκτική, τήν «μετά φόβου
Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης» ζωή, μποροῦμε
μέ ταπείνωση νά ψάλλουμε στόν Κύριο:
«Ζητῶ μιά θέση κι ἐγώ στόν οὐρανό,
γιατί κοντά Σου θέλω γιά πάντα νά
ζῶ».
Ἡ ἐκδήλωσή μας ἔλαβε τέλος μετά τό
τσούγκρισμα τῶν πασχαλινῶν αὐγῶν καί
τήν προσφορά τῶν δεμάτων στούς κρατουμένους. Μιά μικρή ἀνάσα ἦταν ὅλα
αὐτά. Μιά ἀχτίνα παρηγοριᾶς στίς ἀτέλει-
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ωτες ὧρες τῶν σκέψεων καί τῶν ποικίλων
λογισμῶν. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία
τούς θυμίσαμε μέ τήν παρουσία μας στή
Φυλακή, μπορεῖ νά ρίξει φῶς καί στά
πιό μαῦρα σκοτάδια τῆς ψυχῆς. Καί νά
ἁπαλύνει τούς πόνους της. Καί νά τή
σώσει.
Ὁ Θεός νά δώσει αὐτήν τήν καρποφορία
σάν ἀντίδωρο στόν κόπο καί στήν ἀγάπη
τῶν χριστιανῶν ἐπισκεπτῶν στίς Φυλακές. Γιατί καί ὁ κόπος τους ἦταν πολύς. Καί
ἡ ἀγάπη τους ἀνιδιοτελής καί καθαρά χριστιανική. Ἀδελφική. Γι’ αὐτό ἀληθινή.
Εὐαγγελική.
Ὁ Θεός ἄς μᾶς σκεπάζει ὅλους μέ τήν
εὔνοιά Του καί τήν πρόνοιά Του γιά
μᾶς. Καί τούς ἐλεύθερους καί τούς ἀνελεύθερους. Καί τούς «ἐντός» καί τούς
«ἐκτός» τῶν τειχῶν τῆς φυλακῆς εἴτε
τοῦ σώματος εἴτε τῆς ψυχῆς. ΑΜΗΝ.
Κ.Π.

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Tόσύνθημα:
^Hζωήμαςεrναισύντομη.‰AςβιαστοÜμενάκάνουμετόκαλόστόνκόσμο.
^Hπροσευχή:
«Kύριε,
Mάθεμαςν\àγαποÜμεαéτούςπούδένàγαπήθηκαν.Kάνεμαςνά•ποφέρουμεμέτόνπόνοτ΅ν
ôλλων.MήνâπιτρέψειςπιάνάεéτυχοÜμεμόνοι
μας...ΔόςμαςτήνàγωνίατÉςπαγκόσμιαςδυστυχίαςκαίφύλαξέμαςàπότήλησμονιάτ΅νôλλων».
Ὁ ≈μνος:
«Tόνληστήναéθημερόν,τοÜΠαραδείσουäξίωσας,Kύριε·κàμέτ΅ξύλω
τοÜΣταυροÜφώτισονκαίσ΅σόνμε».(ἘξαποστειλάριοΜ.Παρασκευῆς)
εὐθύνημας:
«Ἄνδένσωθεῖ ὁ κόσμος,ἐγώφταίω».
Ἡ
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ΦΩ ΤΟΡΕΠΟΡ ΤΑΖ ΕΠΙΣΚ ΕΨΗΣ ΣΤΟ Κ.Κ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ὡραία πορεία μέ
τό λαό τοῦ Θεοῦ
ἀπό τή Θεσσαλονίκη μέχρι τή Φυλακή
Ναυπλίου, μέ δῶρα
ἀγάπης στά χέρια
καί στήν καρδιά
γιά ὅλους τούς
κρατουμένους.

Κρατούμενοι παρακολουθοῦν μέ προσοχή
τήν ὁμιλία τοῦ π. Γερβασίου, ὁ ὁποῖος προτρέπει ὅλους σέ μιά νέα πορεία ζωῆς, μαζί μέ τό
Θεό καί μέσα στήν Ἐκκλησία Του.

Κρατούμενοι
κάθε ἐθνικότητας τσουγκρίζουν τό πασχαλινό τους αὐγό
μέ τόν π. Γερβάσιο καί παίρνουν ὅλοι τά
προσωπικά
τους δῶρα.
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Φ ΩΤΟΡΕ ΠΟΡΤΑΖ Ε ΠΙΣ ΚΕΨΗΣ ΣΤΟ Κ.Κ. ΤΙΡΥ ΝΘΑΣ

Ὁ π. Γερβάσιος, ὡς διάκονος τοῦ
Εὐαγγελίου, προσφέρει στίς διψασμένες
ψυχές τό λόγο τοῦ Θεοῦ μέ ἁπλότητα,
διάκριση καί ἀγάπη πολλή. Δ έν εἶναι
κριτής πράξεων. Εἶναι γιατρός ψυχῶν.

Δ υό λόγια πατρικά, ἕνας ἐγκάρδιος
χαιρετισμός, λίγα δῶρα ἐκλεκτά, νά τί
εἶναι ἀγάπη στήν πράξη.

Ὁ π. Γερβάσιος ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις
δημοσιογράφου γιά τό κανάλι TV Super
τῆς Ἀργολίδας σχετικά μέ τήν ἐπί 37 χρόνια Δ ιακονία ἀγάπης στούς χώρους τῶν
Φυλακῶν.
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ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(28 Αὐγούστου 2014)
καταστροφική οἰκονομική
κρίση, ἡ ὁποία κυριολεκτικά
μαστίζει τήν πατρίδα μας καί
προμηνύει πιό ζοφερές ὧρες
ἀκόμη, δέν ἔχει ἀγγίξει τή
χριστιανική ἀγάπη. Ἡ πατρίδα μας, παρά τίς προβλέψεις τῶν εὐρωπαίων «φίλων» ἑταίρων μας, δέν ἔχει ἀκόμη γονατίσει. Στέκεται ἀκόμη. Ζεῖ ἀκόμη. Γιατί
ζεῖ ἀκόμη ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων χριστιανῶν. Κι αὐτό
τούς κάνει νά μοιράζονται τή «μπουκιά» τους μέ τόν διπλανό τους, πού
εἶναι τό σπίτι του ἄδειο. Πού πεινᾶ.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή ἀγάπη.
Σέ πεῖσμα τῆς ἀπληστίας καί τῆς
ἀσπλαχνίας τῶν ὀλίγων, ἡ ἀληθινή ἀγάπη δέν σβήνει ποτέ. Ἀντίθετα. Ὅταν οἱ
καιροί τό ἀπαιτοῦν, φουντώνει καί
ἁπλώνεται καί ἀγκαλιάζει ὅλους ὅσοι
ἔχουν ἀνάγκη ἀπό αὐτήν. Ἀπό τήν ἀγάπη. Ἀπό τήν εὐσπλαγχνία. Ἀπό τή συμπαράσταση.
Ἡ «Διακονία» τῶν Φυλακῶν γεύεται
αὐτήν τήν ἀγάπη καθημερινά. «Παράδοξα καί πρωτάκουστα πράγματα συμβαίνουν» στή δύσκολη ἐποχή μας, κατά
τόν Ἱ. Χρυσόστομο. Καί τοῦτο προξενεῖ
βαθιά συγκίνηση καί χαρά στίς ψυχές

τῶν συνεργατῶν τῆς «Διακονίας»
αὐτῆς. Καμία ἡμέρα δέν παρέρχεται χωρίς κάποιοι ἀδελφοί, εἴτε στήν Ἑλλάδα
εἴτε στό ἐξωτερικό, νά θυμηθοῦν τό
ἔργο αὐτό τῆς ἀγάπης πρός τούς φτωχούς φυλακισμένους καί νά στείλουν
τόν ὀβολό τους, ὥστε ἡ ἀγάπη νά μή
σταματήσει νά μπαίνει μέσα στίς φυλακές. Ὅταν ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ψυγεῖ
στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων, τότε μόνο
πραγματικά ἡ πατρίδα μας θά φτωχύνει. Τότε θά ποῦμε μέ δάκρυα πολλά:
«Τώρα εἴμαστε πραγματικά φτωχοί!
Τώρα πού δέν ἔχουμε ἀγάπη».
Εἴμαστε, λοιπόν, ἀκόμη πλούσιοι.
Γιατί ἀκόμη ἀγαποῦμε. Χάρη σ’ αὐτήν
τή ζωντανή ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ἐξακολουθεῖ τό ἔργο της στίς Φυλακές.
Κι εἶναι μιά ἐλπίδα γι’ αὐτές. Μιά ἀνάσα.
Ἕνα στήριγμα. Δέν λύνει ὅλα τά προβλήματα τῶν Φυλακῶν ἀσφαλῶς. Ἀλλ’
ὅμως συμπαρίσταται στίς δυσκολίες.
Προσφέρει ὅ,τι μπορεῖ, ἀνάλογα πάντοτε μέ τά προσφερόμενα ἀπό τούς συνδρομητές της, καί ἀνακουφίζει στά πιό
ἐπείγοντα θέματα. «Κι ἕνα μόνον ἀναμμένο κερί εἶναι προτιμότερο ἀπό τό
ἀπόλυτο σκοτάδι».
Αὐτό τό συνεχιζόμενο ἔργο
ἀγάπης ἐντυπωσιάζει. Καί
προκαλεῖ ἀπορία καί θαυμασμό. Ποιά δύναμη κρατᾶ τήν
Πατριαρχεῖο Σερβίας:
ἀγάπη στή ζωή; Ποιά δύναμη;
Ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἕλξη
Ἀ π ελευθ ερώστ ε
τόν Ἀρχιεπίσκοπο
τοῦ Σταυροῦ, πάνω στόν
Ἀχρίδος κ. Ἰωάννη.
ὁποῖο
σταυρώθηκε
Η
ΑΓΑΠΗ, γιά νά ζεῖ αἰώνια ἡ
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ἀγάπη στή γῆ. Καί νά θαυματουργεῖ. Ἡ
δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ἡ φλόγα
τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, πού ζοῦν γιά
νά κάνουν τό καλό στόν κόσμο μέ ὅποιο
κόστος. Μέ ὅποια θυσία.
Ἡ ἀγάπη αὐτή τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι
ἡ κινητήρια δύναμη τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
αὐτῆς, ἔχει κερδίσει τήν ἐκτίμηση πολλῶν, οἱ ὁποῖοι σπεύδουν μέ διάφορους
τρόπους νά τήν ἐκδηλώσουν καί νά γίνουν συμπαραστάτες τῆς ἱερῆς αὐτῆς
ἀποστολῆς πλάι στόν κρατούμενο. Στόν
«ἐν δεσμοῖς».
Τήν ἐκτίμηση καί τήν ἀγάπη του στή
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἔχει δείξει μέχρι σήμερα
ποικιλοτρόπως καί ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Καστορίας
κ.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ. Εὐαισθητοποιημένος στόν
πόνο καί στίς ἀνάγκες τοῦ σύγχρονου
ἀνθρώπου, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπανειλημμένα βοήθησε τή Διακονία μας μέ
χρηματικά ἐμβάσματα, ἀλλά θέλησε νά
τιμήσει, γιά νά προβάλει ἕνα καλό παράδειγμα πρός μίμηση σέ ὅλους, τή
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ».
Ἔτσι, στίς 28 Αὐγούστου, προγραμμάτισε νά ἐπισκεφθεῖ τό Κατάστημα
Κράτησης Γρεβενῶν ὡς Τοποτηρητής
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γρεβενῶν, μετά
τήν ἐκδημία τοῦ Μητροπολίτη κυροῦ
ΣΕΡΓΙΟΥ. Συγχρόνως κάλεσε τόν π.
Γερβάσιο, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τόν
Αἰμιλιανό Γρεβενῶν, λίγα μόλις χιλιόμετρα ἀπό τή φυλακή, νά βρίσκεται ἐκείνη
τήν ἡμέρα μαζί του, ὡς ὁ Διάκονος τῶν
Κρατουμένων σέ ὅλες τίς Φυλακές.
Ἑπομένως καί τῶν Γρεβενῶν.
Στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς
Φυλακῆς ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε ἀρχικά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, γιά
τήν ὑγεία καί τό φωτισμό ὅλου τοῦ Κα-
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ταστήματος καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ
σέ ὅλες του τίς δραστηριότητες. Παρόντες κατά τήν ἐπίσκεψη ἦταν ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης. Ὁ Δήμαρχος Γρεβενῶν κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης. Ὁ
Διευθυντής τῆς Φυλακῆς κ. Δημήτριος
Ἀλεξίου. Κληρικοί τῶν δύο Ἱ. Μητροπόλεων, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Γρεβενῶν Πρωτ.
Εὐστάθιος Στέφος. Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ
Γεν. Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καστορίας Πρωτ. Ἐλευθέριος Στυλίδης. Μέλη τῆς Ἀδελφότητος
«ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ὡς Κλιμάκιο ἐθελοντισμοῦ Γρεβενῶν μέ ἐπικεφαλῆς τήν κ.
Εὐδοξία Αὐγουστίνου, καθηγήτρια Φιλόλογο καί Θεολόγο, ἀλλά καί Κατηχήτρια. Μέλη καί προσωπικό τοῦ Καταστήματος. Καί κρατούμενοι.
Στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ ὁ Ἅγιος Καστορίας ἐπιφύλαξε μιά
ἔκπληξη γιά τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, στό πρόσωπο τοῦ
πατέρα Γερβασίου.. Τίμησε τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ, τήν ὁποία ὁ π. Γερβάσιος ὑπηρετεῖ μέ ὅλες του τίς δυνάμεις ἐπί 37
χρόνια (1978-2014), μέ τήν ὕψιστη τιμητική διάκριση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καστορίας, τόν «Χρυσό Σταυρό τῆς Παναγίας Μαυριωτίσσης» μετά Δέλτου.
Κατά τήν ἐπίδοση τοῦ παράσημου
εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στόν «πολλά κοπιάσαντα μέχρι σήμερα καί κοπιάζοντα καθημερινῶς γιά τίς Φυλακές» π. Γερβάσιο:
«...Σᾶς ὁμολογῶ ὅτι τέτοια συγκίνηση
δέν ἔνιωσα ποτέ στή ζωή μου, γιατί δέ μέ
ἀξίωσε ὁ Θεός, καί τό θεωρῶ αὐτό ἕνα
ἔλλειμμα τῆς διακονίας μου, νά βρεθῶ
ποτέ στό χῶρο τῶν φυλακῶν. Ἄν καί
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πολλές φορές εἶχα κατανοήσει τήν προσπάθεια αὐτοῦ τοῦ πολυσέβαστου γέροντος π. Γερβασίου καί ἡ μικρή μας Μητρόπολη, ἡ φτωχή καί ταπεινή, μέ τίς
φτωχές της δυνάμεις εἶχε συνδράμει στό
τεράστιο αὐτό ἔργο του, ἐντούτοις ὅμως
δέν εἶχα δρασκελίσει ποτέ τό κατώφλι
μιᾶς φυλακῆς, γιά νά γνωρίσω ἀπό κοντά τόν ἀνθρώπινο πόνο. Ἔτσι, λοιπόν,
σήμερα στή σκέψη μου ἔρχονται τά λόγια ἐκεῖνα τοῦ Ἀπ. Παύλου πού γράφει
γιά τόν φυλακισμένο Ὀνήσιμο, νά τόν
δεχτοῦν οἱ χριστιανοί ὡς ἕναν ἐν Χριστῷ
ἀδελφό. Γιατί πράγματι, μόνον ὅποιος
βιώνει τόν ἀνθρώπινο πόνο, αὐτός καί
μπορεῖ νά μιλήσει γιά τόν ἀνθρώπινο
πόνο. Βρίσκομαι, λοιπόν, σήμερα ἐδῶ ὡς
Τοποτηρητής τῆς εὐλογημένης Ἐπαρχίας τῶν Γρεβενῶν, ἡ ὁποία θά ἀφήσει
στή μνήμη μου καί στή σκέψη μου, μά
πολύ περισσότερο στήν καρδιά μου, τίς
πιό ἀγαθές ἀναμνήσεις...
Δέν θά ἤθελα νά πῶ τίποτα περισσότερο, γιατί καί ἡ συγκίνηση ἡ ὁποία μέ
διακατέχει αὐτή τή στιγμή εἶναι πάρα
πολύ μεγάλη καί πιστεύω ὅτι περιττεύουν ὅλα τά ὑπόλοιπα κηρύγματα καί
ὅλες οἱ ὑπόλοιπες ὁμιλίες, ὅταν ἔχουμε
ἐδῶ ζωντανή τήν παρουσία ἑνός ἀνθρώπου, τοῦ π. Γερβασίου, πού ἐπί 37 ὁλόκληρα χρόνια ἔχει ἀναλώσει τόν ἑαυτό
του στόν τομέα αὐτό τῆς φυλακῆς καί
μάλιστα ὄχι μόνον ἐδῶ στήν πατρίδα
μας, ἀλλά τό πιό συγκινητικό, ἔχει φτά-

σει στά πέρατα τοῦ κόσμου. Κι ὄχι μόνον
αὐτό, ἀλλά ἔχει φέρει εἰς Χριστόν πολλούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν
μέσα στό σκοτάδι τῆς ἀμάθειας καί ἰδιαίτερα τῆς ἁμαρτίας. Γι’ αὐτό, γιά τή διακονία τοῦ π. Γερβασίου, ἰσχύουν τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας: «οὐ γάρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς
μετάνοιαν». Ὄχι μόνο μέ τήν ἀγάπη του,
ὄχι μόνο μέ τήν προσφορά του, ἀλλά κυρίως μέ τή θυσιαστική του διακονία, ἔχει
φέρει πολλούς ἀνθρώπους εἰς Χριστόν,
στό πνεῦμα τῆς μετανοίας καί τῆς
Ἐκκλησίας, καί τούς ἔχει προσφέρει ὡς
θυσία δεκτή στό θρόνο τῆς θείας μεγαλοσύνης. Γι’ αὐτό καί μέ πολύ σεβασμό
σκύβω καί φιλῶ ὄχι μόνο τό χέρι του τό
ἁγιασμένο, ἀλλά καί τά πόδια του. Τέτοιων ἀνθρώπων πρέπει νά σκύβει κανείς καί νά φιλάει καί τά πόδια τους. Γιά
τόν π. Γερβάσιο ἰσχύει αὐτό πού λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Δός μου ἕναν
ἄνθρωπο τέτοιον, ἕναν πραγματικά
πνευματικό ἄνθρωπο, καί αὐτός θά
ἀλλάξει ὁλόκληρον τό δῆμο».
Εἶχα σκεφτεῖ πολλά γιά τόν π. Γερβάσιο, ἔχουν περάσει πολλά ἀπό τό μυαλό
μου...Ὅμως θεώρησα ὡς τό καλύτερο,
σήμερα πού βρίσκομαι ἐδῶ, στή Φυλακή,
νά ἔχει ἀπό μένα ἕνα μικρό ἐνθύμιο. Νά
ἔχει μιά ὑπογραφή, μιά Δέλτο, ἡ ὁποία
θά λέει ὅτι αὐτόν τόν ἄνθρωπο τόν τίμησε ἡ ἀκριτική Μητρόπολη Καστορίας, ἡ
ὁποία γειτονεύει πρός τήν Ἱ.

«...Μόλις ἦρθε ὁ φάκελός σας, π. Γερβάσιε, καί τόν ἄνοιξε
ὁ ὑπάλληλος τῆς Φυλακῆς μέ ρώτησε: -Ἀπό ποῦ ἔρχονται τά
500,00 εὐρώ; Τοῦ ἀπάντησα: -Ἀπό τήν Ἑλληνορθόδοξη
Ἐκκλησία μας. Μοῦ ἀπάντησε ἀπορημένος: -Ἡ Ἑλληνική
Ἐκκλησία βοηθάει τόσο πολύ τούς κρατουμένους; -Ἔχεις τήν
ἀπάντηση στό χέρι σου, τοῦ εἶπα χαμογελώντας»
(Π. Β. Φυλακές Ἰταλίας, 2014)
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Μητρόπολη Γρεβενῶν, πού γιά τόν π.
Γερβάσιο δέν εἶναι μιά ὁποιαδήποτε
Ἐπαρχία. Εἶναι ἡ γενέτειρά του. Εἶναι ὁ
τόπος τῆς καταγωγῆς του. Εἶναι ἐδῶ
πού γνώρισε τόν Χριστό, πού ἀναγεννήθηκε ἀπό τή μορφή τοῦ π. Αὐγουστίνου, ἐκείνου τοῦ θαρραλέου ἱεροκήρυκα. Καί πρέπει νά καυχᾶται ἡ Μητρόπολη Γρεβενῶν, γιατί βγῆκαν ἀπ’ αὐτήν
φῶτα λαμπρά. Ἐπιστήμονες, ἀλλά καί
κληρικοί ἐμψυχωμένοι, πού πραγματικά
δίνουν τή μαρτυρία τοῦ ὀνόματος τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θέλω, λοιπόν, σήμερα νά
τοῦ ἀπονείμω τήν ὕψιστη τιμητική διάκριση τῆς Μητροπόλεώς μας: «Τόν χρυσό Σταυρό τῆς Παναγίας τῆς Μαυριωτίσσης» καί αὐτήν τήν τιμητική Δέλτο
καί νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη μου
στό πρόσωπό του καί τίς πολλές εὐχαριστίες τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν πολύτιμη προσφορά του. Μιά προσφορά, ἡ
ὁποία πραγματικά εἶναι ἀνυπολόγιστη.
Ὄχι μόνο σέ κόπο, ὄχι μόνο σέ χρῆμα,
ἀλλά κυρίως σέ ζεστασιά, σέ προσφορά
ἀγάπης.
Νά ζήσετε, π. Γερβάσιε, καί νά εἴσαστε
πάντα ἄξιος νά μᾶς δίνετε τέτοια μαθήματα καί νά μᾶς ἀνοίγετε τά μάτια μας,
γιά νά μποροῦμε νά βλέπουμε καί ἐμεῖς
στό πρόσωπο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, τό
πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Νά εἴσαστε πάντοτε
ἄξιος...».
Συγχαρητήριες προσλαλιές ἀπηύθυναν ἐπίσης:
Ὁ Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
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κ. Θ. Καρυπίδης:
«Σεβασμιώτατε,
Ὅταν προηγήθηκε ὁ λόγος αὐτοῦ τοῦ
ἅγιου πατέρα, νομίζω ὅτι τά δικά μας
λόγια εἶναι περιττά. Θά πῶ ἕνα πράγμα
μόνο. Ὁ πολιτισμός μιᾶς κοινωνίας φαίνεται ἀπό τήν ποιότητα τῶν φυλακῶν.
Νά εἶστε γερός, π. Γερβάσιε, γιά νά συνεχίσετε νά προσφέρετε αὐτό τό ἀνεκτίμητο ἔργο».
Ὁ Διευθυντής τῆς Φυλακῆς κ. Δ.
Ἀλεξίου:
«Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τή μεγάλη
τιμή πού μᾶς κάνετε, νά βρίσκεστε σήμερα ἐδῶ. Πολύ περισσότερο γιά μένα, πού
μόλις ἀνέλαβα τή φυλακή, εἶναι μεγάλη
μου τιμή καί ἐλπίζω νά σᾶς ξαναδῶ σύντομα κοντά μας. Εὐχαριστῶ πάρα πολύ γιά τή βοήθειά σας στή Φυλακή
μας».
Καί τέλος, ὁ τιμηθείς Ἀρχιμ. Γερβάσιος, ὁ ὁποῖος ἔχοντας ἀκροατήριο καί
κρατουμένους, πέρα ἀπό τίς εὐχαριστίες
του γιά τήν τιμή, ἀπηύθυνε καί λόγο
ἐποικοδομητικό καί παρακλητικό γιά
τήν πνευματική τους ὠφέλεια, ὁ ὁποῖος
θά δημοσιευθεῖ στό ἑπόμενο τεῦχος.
Ἄς εὐχόμαστε πάντα ὁ Κύριος νά
εὐλογεῖ κάθε ἔργο ἀγάπης γιά τόν
ἄνθρωπο, ὥστε νά γίνεται μέ πνεῦμα ταπείνωσης καί θυσίας, γιά νά δοξάζεται
καί νά ὑμνεῖται, τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ «ὡς
ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς». Ὅπως ἀπό
τούς ἀγγέλους, ἔτσι καί ἀπό τούς
ἀνθρώπους. ΑΜΗΝ.

«Ἐνῶ ὁ λαός καθ’ ὅλη τήν ἱστορική διαδρομή τοῦ ἔθνους ἐπιδεικνύει τό ἑλληνικό φιλότιμο, οἱ πολιτικοί του καί ἡ ἰθύνουσα
τάξη παρέμειναν μέ τά ἐλαττώματά του»
(Βασίλειος Κόκκινος, ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου)
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ Κ.Κ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ τελεῖ τήν Ἀκολουθία τοῦ
Ἁγιασμοῦ στό Κατάστημα Κράτησης Γρεβενῶν.

Ὁ Ἅγιος Καστορίας τίμησε τόν π. Γερβάσιο γιά τήν 37ετή διακονία του στούς χώρους τῶν Φυλακῶν μέ τόν « Χρυσό Σταυρό τῆς Παναγίας Μαυριωτίσσης μετά
Δ έλτου» , τήν ὁποία διαβάζει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἐλευθέριος Στυλίδης.
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Ὁ τιμηθείς π. Γερβάσιος εὐχαριστώντας γιά τήν τιμή ἀπευθύνει συγχρόνως λόγο
ἐποικοδομητικό πρός τούς παρόντες.

Στήν ἀναμνηστική φωτογραφία διακρίνονται: Δεξιά τοῦ Ἁγίου Καστορίας ὁ
Περιφερειάρχης Δ . Μακεδονίας, ὁ Διευθυντής τῆς Φυλακῆς, ἡ κ. Εὐδοξία Αὐγουστίνου, ὁ π. Σάββας Παπαδόπουλος. Καί ἀριστερά του, ὁ π. Γερβάσιος, ὁ Δήμαρχος Γρεβενῶν καί λοιποί ἱερεῖς.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό περασμένο τετράμηνο, παρουσίασε τίς παρακάτω ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί προσφορᾶς στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν
κρατουμένων, στό χῶρο τῶν Φυλακῶν.
* Ἀνταποκρινόμενος ὁ π. Γερβάσιος
στίς ἐκκλήσεις συγγενῶν κρατουμένων
καί τῶν ἴδιων τῶν κρατουμένων, ἐπισκέφθηκε ἐπανειλημμένα κρατουμένους πού
ἀντιμετωπίζουν πολλά καί ποικίλα προβλήματα. Καί μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, πού
εἶναι ἡ πραγματική ἀλήθεια καί ἡ ἀκέραιη ἀγάπη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας,
τούς στήριξε στήν πίστη, τούς ἐνέπνευσε
τήν ὑπομονή, τόνωσε τό ἠθικό τους καί
τούς βοήθησε οἰκονομικά γιά τίς βασικές
καθημερινές ἀνάγκες τους.
* Ἡ Ἰαπωνική Κυβέρνηση ζήτησε νά
ἐνημερωθεῖ ἀπό τήν Πρεσβεία της στήν
ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΤΩΝ
Ἀθήνα
γιά
τή
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ
Γολγοθᾶ» τόσο ἐντός τῆς Ἑλλάδος, ὅσο
καί στίς Φυλακές χωρῶν τοῦ κόσμου.
Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας, ἀνταποκρινόμενη
στό αἴτημα τῆς Πρεσβείας τῆς Ἰαπωνίας
στήν Ἀθήνα, ἐνημέρωσε πλήρως γιά τό
ἔργο καί τίς ὅλες ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί
προσφορᾶς σέ ὅλες τίς Φυλακές τῆς πατρίδας μας καί τῶν χωρῶν πού ἐπισκέφθηκε μέχρι σήμερα κατά τήν 37ετή

ἄσκηση τῆς διακονίας της: Αἰγύπτου,
Ἀλβανίας, Γαλλίας, Η.Π.Α., Ἰορδανίας,
Ἰσραήλ, Κύπρου, Μαδαγασκάρης στόν
Ἰνδικό Ὠκεανό, Νέας Ζηλανδίας, Νησιῶν
Φίτζι στόν Νοτιοανατολικό Εἰρηνικό Ὠκεανό, Οὐκρανίας, Πολωνίας, Ρουμανίας,
Ρωσίας. Παράλληλα ἀπέστειλε καί τήν
Χαρτογράφηση τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ καί
ἀντίγραφο τῆς ἐπιστολῆς πού ἐπιδίδεται
σέ κάθε ἀποφυλακιζόμενο κρατούμενο μέ
τό μήνυμα, μαζί μέ τήν ἀποφυλάκιση ἀπό
τούς τέσσερις τοίχους τῆς Φυλακῆς, νά
ἐπιτύχει καί τήν πνευματική του ἀποφυλάκιση ἀπό τή φυλακή τῶν παθῶν του,
ὥστε νά ἐνταχθεῖ στήν κοινωνία καί πνευματικά ἐλεύθερος.
* Ἐπειδή ἡ πατρίδα μας διέρχεται
οἰκονομική κρίση μέ ἀντίκτυπο καί στά
Καταστήματα Κράτησης, ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
μας ἐνισχύει οἰκονομικά ὅλα, σχεδόν, τά
Καταστήματα Κράτησης, ἀνάλογα καί μέ
τά σχετικά αἰτήματά τους.
Ἔτσι ἀνταποκρίθηκε σχετικά μέ τά
αἰτήματα τῶν Καταστημάτων Κράτησης
ὡς κατωτέρω:
1. Οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων κρατουμένων σέ Καταστήματα Κράτησης
Ἑλλάδος: 16.568,00 εὐρώ.
2. Οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων κρατουμένων σέ Φυλακές Ἐξωτερικοῦ:
1.570,00 εὐρώ.

«Ὁ Ρωσοαμερικανός «πατέρας τῆς Τηλεόρασης» γράφει: «Δημιούργησα ἕνα τέρας, τό ὁποῖο εἶναι ἱκανό νά κάνει πλύση ἐγκεφάλου σέ
ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Αὐτό τό τερατούργημα θά ὁδηγήσει τόν
πλανήτη μας σέ ἕναν ὁμογενοποιημένο τρόπο σκέψης. Δέν θά ἐπέτρεπα ποτέ στά παιδιά μου ἀκόμη καί νά πλησιάσουν στήν τηλεόραση»
(Βλαντιμίρ Ζβορίκιν)
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3. Οἰκονομική ἐνίσχυση πρώην κρατουμένων σέ Φυλακές Ἑλλάδος: 7.946,00
εὐρώ.
4. Οἰκονομική ἐνίσχυση φυγοποίνων:
1.260,00 εὐρώ.
5. Οἰκονομική ἐνίσχυση πρώην κρατουμένων Φυλακῶν Ἐξωτερικοῦ: 500,00
εὐρώ.
6. Οἰκονομική ἐνίσχυση οἰκογενειῶν
ἀπόρων κρατουμένων Ἑλλήνων: 9.952,00
εὐρώ.
7. Δαπάνη συνεργατῶν σέ Φυλακές
Ἐξωτερικοῦ: 4.110,00 εὐρώ.
8. Δέματα μέ εἴδη ἔνδυσης, ὑπόδησης,
καθαρισμοῦ, βιβλία κ.λ.π. στά Καταστήματα Κράτησης: Ἁγιᾶς Χανίων, Γρεβενῶν, Νοσοκομεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ, Ναυπλίου, Πάτρας, Τίρυνθας καί
Χαλκίδας ἀξίας: 22.930,00 εὐρώ.
9. Ἀγορά καί ἀποστολή Τηλεκαρτῶν σέ
Καταστήματα Κράτησης Ἑλλάδος ἀξίας:
4.800,00 εὐρώ.
10. Οἰκονομική ἐνίσχυση Φιλοπτώχων
Ταμείων
Καταστημάτων
Κράτησης
Ἑλλάδος:
1. Γρεβενῶν 1.500,00 εὐρώ.
2. Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου 1.000,00 εὐρώ.
3. Κασσαβέτειας 500,00 εὐρώ.
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4. Κέρκυρας 1.000,00 εὐρώ.
5. Κορυδαλλοῦ 1.000,00 εὐρώ.
6. Μαλανδρίνου 3.000,00 εὐρώ.
7. Νεάπολης 500,00 εὐρώ.
8. Τρικάλων 1.000,00 εὐρώ.
11. Οἰκονομική ἐνίσχυση Ἱεραποστολικῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ν. Ζηλανδίας καί
Ὠκεανίας: 2.000,00 εὐρώ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:
81.136,00 εὐρώ.
Καί χορηγοί τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ
Γολγοθᾶ»; Αὐτός ὁ ἁπλός λαός μέ μέση
οἰκονομική ἐπιφάνεια καί κάτω. Καί οἱ
καταθέσεις του; 1 εὐρώ, 2, 5,10, 20, 50,
100, 300, 400, 500. Μνησθείη Κύριος ὁ
Θεός τῆς ἀγάπης τους.
* Τό Μεγάλο Εἰδησεογραφικό Πρακτορεῖο Associated Press, παρουσίασε στόν
παγκόσμιο Τύπο ἀφιέρωμα στόν Ἀρχιμ.
πατέρα Γερβάσιο Ἰωάν. Ραπτόπουλο καί
τή Διακονία τῶν Κρατουμένων «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», μέ τήν ὁποία διακονεῖ ἐπί 37ετία τούς κρατουμένους τῶν
Φυλακῶν, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, ὕστερα ἀπό συνέντευξη τήν ὁποία πῆρε πρό
ἡμερῶν στό Γραφεῖο του.

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ΣTO ΔIAΔIKTYO
\EπισκεφθεÖτε τήν îστοσελίδα μ ας: http://www.diakonia-filakon.gr
* Γιά νά γνωρίσετε
τό ἔργο τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης.
***
* Γιά νά διαπιστώσετε τήν καρποφορία
τῆς Διακονίας μας.

* Γιά νά προβληματισθεῖτε στόν εὐαίσθητο
χῶρο τῶν κρατουμένων.
***
* Γιά νά νιώσετε τόν
κρατούμενο ἀδελφό ὡς
ἀδελφό τοῦ Xριστοῦ.
(Mατθ. 25, 40)

Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ
«Σεβαστέ μου π. Γερβάσιε,
Εὔχομαι ὁλόψυχα ὁ χάρτινός μου ἐπισκέπτης νά σᾶς βρεῖ μέ ὑγεία καί χαρά,
ὅπως ἀφήνει κι ἐμένα. Χάρηκα πραγματικά γιά τή βοήθειά σας. Ὥς τώρα εἴσαστε
οἱ μοναδικοί πού νοιαστήκατε γιά μένα. Σᾶς εὐχαριστῶ. Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς
ἀνταμείβει.
Τώρα σέ λίγο καιρό θά τελειώσει αὐτό τό μαρτύριο πού περνῶ ἐδῶ μέσα. Ἔχω
καταλάβει τί θά πεῖ φιλία. Κανένας φίλος δέ μέ ρώτησε ἐδῶ μέσα κι ἄς εἶμαι γιά
φίλους μέσα.
Μιά μανούλα ἔχω ἡλικιωμένη, ἄλλο τίποτα. Θέλω νά εἶμαι κοντά στόν Χριστό.
Μετάνοιωσα πραγματικά. Δέν ξέρω ὁ κόσμος τώρα μέ τί μάτι θά μέ κοιτᾶ κι ἄν θά
μοῦ δώσουνε δουλειά ἐκεῖ πού μένω, γιατί νομίζουν ὅτι εἶμαι ληστής καί γεμάτος
κακία. Τό δικό μου παράπτωμα εἶναι: Δούλευα τρεῖς μῆνες στά χωράφια καί τό
ἀφεντικό μου δέν μέ πλήρωνε. Μιά μέρα ἤπια ὑπερβολικά, ὥστε δέν ἤξερα τί ἔκανα. Ἤμασταν τρεῖς φίλοι στό τραπέζι καί τούς εἶπα τό παράπονό μου. Καί τάχα μέ
λυπηθήκανε. Πήγαμε στόν ἰδιοκτήτη καί τόν ξυλοκοπήσαμε. Καί αὐτοί φύγανε.
Ὅταν συνῆλθα, ἤμουνα στά κρατητήρια. Καί τούς κάλυψα. Καί αὐτοί δικάστηκαν
δυό χρόνια μέ ἀναστολή καί ἐγώ πέντε χρόνια καί τρεῖς μήνες κάθειρξη μέ στερητική ποινή ἐλευθερίας. Δέν θέλω νά σᾶς κουράζω μέ τά δικά μου. Εὔχομαι ὁ Θεός
νά σᾶς ἔχει καλά καί μέ εἰρήνη...
...Δέ μέ βοήθησε κανείς, ὅμως κακία δέν κρατῶ. Μόνο πού ντρέπομαι. Νιώθω
διαφορετικός. Ἀνοίξανε τά μάτια μου. Ἐδῶ μέσα ἀσχολοῦμαι μέ τόν ἀθλητισμό
καί τίς ἐλεύθερες ὧρες μου διαβάζω Καινή Διαθήκη, πού εἶναι τό μόνο μέχρι σήμερα πού δέν ἤξερα. Δέν σᾶς γνωρίζω, πῶς μέ στηρίξατε αὐτές τίς δύσκολες μέρες
πού περνῶ, ἀλλά εὐχαριστῶ τόν Θεό. Εὔχομαι, ἀδελφοί, εἰρήνη».
Ι. Χ. (Φυλακή Κομοτηνῆς)
***
«Σεβαστέ π. Γερβάσιε!
Πατέρα ὅλων τῶν κρατουμένων καί συνοδοιπόρε στό Γολγοθά μας, ὁ Μεγαλοδύναμος Θεός νά σᾶς δίνει δύναμη καί κουράγιο στό θεάρεστο, μοναδικό ἔργο
σας».
Δ.Π. (Φυλακή Μαλανδρίνου)

«Ὁ προστάτης καί σωτήρας τοῦ Γένους Ἅγιος Κοσμᾶς μεταλαμπάδευσε
τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς, δίδαξε ὅτι «τό κέρδος τῆς Κυριακῆς εἶναι ἀφορισμένο καί κατηραμένο. Εἶναι φωτιά καί κατάρα γιά τό σπίτι... Καί συνεβούλευσεν νά φυλάττουν τήν Κυριακή». Ἐμισήθη ὅμως θανάσιμα ὑπό
τῶν Ἑβραίων καί ἀφοῦ ἀντάμειψαν γενναίως τόν Τοῦρκο Πασά μαρτύρησε ἀπαγχονισθείς στίς 24 Αὐγούστου 1779»
(Παν. Β. Δημακᾶτος, Ὁμοτ. Καθηγητής Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, «ΕΣΤΙΑ»)
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Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΒΕΛΙ
Ὁ φούρναρης γκρίνιαζε συνέχεια στή
γυναίκα του πού πήγαινε στίς ἐκκλησίες
καί ἔδινε στούς φτωχούς καί στούς ἐράνους. Μιά μέρα, ἐκεῖ πού ἔβγαλε τό ζεστό
ψωμί καί μοσχοβόλησε ἡ γειτονιά, ἦρθε
καί στάθηκε στήν πόρτα του ἕνας φτωχός.
-Ἀφεντικό, ὅλα αὐτά τά ψωμιά εἶναι
δικά σου;
...-Ἄμ’ τίνος νά ’ναι;
-Καί δέν τά τρῶς;
-Βρέ φύγε ἀπό ʼδῶ!
-Δῶσε μου καί μένα ἕνα ψωμάκι, πού
πεινάω.
-Φύγε, σοῦ εἶπα, παράτα με.
-Ἀφεντικό!
-Φεύγεις ἤ δέν φεύγεις;
-Ἀφεντικό! Παρακαλοῦσε ὁ φτωχός...
Δέν πρόλαβε νά τελειώσει, καί ὁ
φούρναρης πετάει ἕνα ψωμί στό κεφάλι
του. Ἔσκυψε ὁ φτωχός καί τό ψωμί τόν
πῆρε ξυστά καί ἔπεσε παραπέρα. Τρέχει,
τό ἁρπάζει, κάθεται σέ μιά γωνιά καί τό
τρώει... Ὁ φούρναρης ὅλη μέρα ἦταν
νευριασμένος γιά τό γρουσούζη ἐπισκέπτη καί τό ψωμί πού ἔχασε. Ἄς τολμήσει
νά ξανάλθει, ἔλεγε!
Τή νύχτα, κάπου δύο μετά τά μεσάνυχτα, πετάγεται ὁ φούρναρης ἀπό τόν
ὕπνο του τρομαγμένος καί καταϊδρωμένος.
-Γυναίκα, σήκω, ξύπνα. Φέρε μου μία
φανέλα νά ἀλλάξω καί νά σοῦ πῶ... γυναίκα, πέθανα, λέει, καί μαζεύτηκαν γύρω μου ἄγγελοι καί διάβολοι. Ποιός νά
πάρει τήν ψυχή μου. Σέ μιά μεγάλη ζυ-

γαριά ὅλο καί πρόσθεταν οἱ τρισκατάρατοι τά κρίματά μου. Καί ὁ ζυγός βάραινε
καί βάραινε καί οἱ ἄγγελοι δέν εἶχαν τίποτα νά βάλουν καί λυπόντουσαν. Σέ
μιά στιγμή, ἕνας ἄγγελος φωνάζει: Τό
ψωμί! Αὐτό πού χόρτασε τόν πεινασμένο. Βάλτε το στόν ἄλλο ζυγό. Οἱ διάβολοι
ἐπαναστάτησαν: Τό ψωμί δέν τό ἔδωσε.
Τό ἔριξε νά σπάσει τό κεφάλι τοῦ φτωχοῦ. Καί ἀπάντησαν οἱ ἄγγελοι:Ὅμως
χόρτασε τόν πεινασμένο καί ἐκεῖνος
ἔδωσε τήν εὐχή του. Καί πού λές, γυναίκα μου, ἐκεῖνο τό ψωμί ἔκανε καί ἔγειρε
ἡ ζυγαριά ἀντίθετα καί σώθηκα. Τό λοιπόν, δίνε καί μή σταματᾶς. Καί ἐγώ θά
δίνω. Ἄχ, καί νά ξανάρθει ἐκεῖνος ὁ
φτωχός!
Ἐπιτέλους κατάλαβε καί ὁ φούρναρης
ὅτι κερδίζει, ὅταν δίνει.
Ἐμεῖς ὅμως; Τό ἔχουμε καταλάβει;
Μήπως φοβόμαστε νά δώσουμε;
Μήπως ἡ «κρίση» μᾶς βούλιαξε στήν
ὀλιγοπιστία;
Μήπως εἶναι καιρός νά ἀρχίσουμε νά
γινόμαστε καί λίγο χριστιανοί;
Καί νά πιστεύουμε ἀκλόνητα πώς
ὅταν δίνουμε, ἀντί νά φτωχαίνουμε,
πλουτίζουμε;
Ἄς τό ἀποδείξουμε ἐμπράκτως. Κάποιοι ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη καί περιμένουν, ἔστω, καί ἕνα κομμάτι ψωμί...
Φίλοι μου, μήν ξεχνᾶτε ὅτι: Ἡ πρώτη
θυγατέρα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη.
Αὐτή ἡ ἐλεημοσύνη κατέπεισε τόν Θεό
καί ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά σώσει τόν
ἄνθρωπο...
(Περ. «Ἅγιος Μηνᾶς»)

«ΑΝ δέν ἔχεις μάθει νά ἀγαπᾶς κάποιον ἄλλον περισσότερο
ἀπό τόν ἑαυτό σου, δέν ἔχεις ἀρχίσει νά ζεῖς».
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ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ

ΥΠΟΘΗ
ΠΡΟΓΟΝΙ
ΙΒ´
Ἀκαταπόνητη δραστηριότητα
(α)

Ὅλες οἱ πηγές συμφωνοῦν ὅτι ἡ κατάσταση τῆς χώρας πού ἐρχόταν νά διευθύνει ὁ Καποδίστριας ἦταν ἀπελπιστική. Ὁ
Ἰμπραήμ ἔλεγχε ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Πελοποννήσου καί σέ ὅλη σχεδόν τή Στερεά
Ἑλλάδα οἱ Τοῦρκοι, μετά τήν πτώση τῆς
Ἀκρόπολης, εἶχαν ἐπιβάλει τήν κυριαρχία
τους. Στίς ἐλεύθερες περιοχές τῆς Πελοποννήσου καί στά νησιά, ὅπου συνωθοῦνταν οἱ πρόσφυγες*, ὁ τρόπος διαβίωσης τῶν περισσοτέρων κατοίκων ἦταν
ἄθλιος: σέ πολλούς ἔλειπε κι αὐτό τό ψωμί
ἤ ἡ καλύβα γιά νά κοιμηθοῦν, ἐνῶ οἱ
ἀρρώστιες τούς θέριζαν. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά λόγω τῆς ἀδυναμίας τῆς προσωρινῆς
Κυβέρνησης νά ἐπιβάλει τήν τάξη, ἦταν
καθημερινές οἱ αὐθαιρεσίες τῶν στρατιωτῶν, οἱ ληστεῖες, οἱ φόνοι, ἡ κιβδηλοποιία καί τό λαθρεμπόριο, ἐνῶ στή θάλασσα κυριαρχοῦσαν οἱ πειρατές. Τό δημόσιο
ταμεῖο ἦταν ἄδειο. Δέν ὑπῆρχαν σχολεῖα
οὔτε δικαστήρια. Παραγωγή δέν ὑπῆρχε
οὔτε χέρια νά ἐπιδοθοῦν στήν καλλιέργεια τῆς γῆς λόγω τῆς ἀνασφάλειας. Ὁ
πληθυσμός εἶχε καταφύγει στά βουνά καί
στίς σπηλιές. 25.000 μαχητές περιπλανιόνταν χωρίς καμιά μισθοτροφοδοσία. Κράτος δηλαδή, καί στήν πιό ὑποτυπώδη του
ἔννοια, δέν ὑπῆρχε.
Ὁ τότε γραμματέας τῶν οἰκονομικῶν Π.
Λιδωρίκης εἶπε τό ἑξῆς χαρακτηριστικό
στόν Καποδίστρια: «Ἐξοχώτατε, ὄχι μόνον
χρήματα δέν ὑπάρχουσιν ἐν τῷ ταμείῳ,
ἀλλά οὔτε ταμεῖον ὑπάρχει, διότι δέν
ὑπῆρξε ποτέ».
Ἐκτός ἀπό ὅλα αὐτά οἱ προσωρινές κυ-

Ὅταν ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας
ἀποδεχόταν τήν πρόσκληση τῆς Γ΄
Ἐθνοσυνέλευσης, νά ἀναλάβει τά
ἡνία τοῦ κράτους, ἤξερε ὅτι ἀναλάμβανε ἕναν βαρύ σταυρό. Τό ὁμολογεῖ
καί ὁ ἴδιος: «Μετά χαρᾶς ἀποδέχομαι
τόν οὐρανόθεν μοι ἐπικαταβαίνοντά
μοι Σταυρόν... Εἶμαι ἕτοιμος νά προσφέρω καί τήν τελευταία ρανίδα τοῦ
αἵματός μου, ἀρκεῖ αὐτή νά συντελέσει εἰς τήν πραγμάτωσιν τῶν δύο μεγάλων σκοπῶν τῆς ζωῆς μου: τήν
μόρφωσιν τῶν Ἑλληνοπαίδων καί
τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος».
Ὁ σημερινός Ἕλληνας ἀπηυδισμένος ἀπό τίς μεγαλόστομες διακηρύξεις τῶν πολιτικῶν, οἱ ὁποῖες πέφτουν στό πηγάδι τῆς λήθης τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν, δέν μπορεῖ ἴσως
νά ἀξιολογήσει τά λόγια αὐτά τοῦ Καποδίστρια. Ἄς σκεφτοῦμε ὅμως ὅτι ὁ
πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδας εἶχε
προηγουμένως θυσιάσει τήν ἐπίζηλη
θέση του στά παλάτια τοῦ τσάρου τῆς
Ρωσίας, γιά νά ἔρθει νά ἀναλάβει τήν
ἡγεσία ἑνός κράτους, τό ὁποῖο οὐσιαστικά δέν ὑπῆρχε.
Ἀλήθεια, ποιά κατάσταση βρῆκε ὁ
Κυβερνήτης στήν Ἑλλάδα μετά ἀπό
400 χρόνια σκλαβιᾶς;
* Μόνο ἀπό τήν Κρήτη εἶχαν ἔρθει 60.000 πρόσφυγες.
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Η ΚΕΣ
ΝΙΙ ΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
βερνήσεις εἶχαν συνάψει δυό ὑψηλά δάνεια μέ ἀπαράδεκτους ὅρους, τά ὁποῖα
ὀνομάστηκαν ληστρικά, καί εἶχαν ὑποθηκεύσει στήν Ἀγγλία τήν ἐθνική γῆ. Περιττό νά ποῦμε ὅτι τά χρήματα τῶν δανείων
ἐξανεμίστηκαν σέ ἐλάχιστο χρόνο.
Ὅταν τό 1828 ὁ Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ὁ μελλοντικός δολοφόνος τοῦ Καποδίστρια, πῆγε νά τόν ἐπισκεφθεῖ στήν
Αἴγινα φορώντας τή λαμπρότερη στολή
του, βουτηγμένη στό μάλαμα, ὁ Κυβερνήτης τόν δέχτηκε ὅπως ὁ πατέρας τόν γιό,
ἀλλά τοῦ εἶπε: «Δέν σ’ ἐπαινῶ διά τά φορέματά σου· καί πρίν πατήσω τά χώματα
τά ἑλληνικά, καί ἀφοῦ ἦλθα καί εἶδα τό
ἐβεβαιώθηκα, εἶναι καιροί πού πρέπει νά
φοροῦμε ὅλοι ζώνη δερματένια καί νά
τρῶμε ἀκρίδες καί μέλι ἄγριο. Εἶδα πολλά
εἰς τήν ζωή μου, ἀλλά σάν τό θέαμα ὅταν
ἔφθασα ἐδῶ εἰς τήν Αἴγινα, δέν εἶδα τι παρόμοιο ποτέ, καί ἄλλος νά μήν τό ἰδεῖ...
«Ζήτω ὁ Κυβερνήτης, ὁ σωτήρας μας, ὁ
ἐλευθερωτής μας», φώναζαν γυναῖκες
ἀναμαλλιάρες, ἄνδρες μέ λαβωματιές πολέμου, ὀρφανά γδυτά, κατεβασμένα ἀπό
τές σπηλιές. Δέν ἦταν τό συναπάντημά
μου φωνή χαρᾶς, ἀλλά θρῆνος. Ἡ γῆ ἐβρέχετο ἀπό δάκρυα. Ἐβρέχετο ἡ μερτιά καί ἡ
δάφνη τοῦ στολισμένου δρόμου ἀπό τό
γιαλό εἰς τήν Ἐκκλησία. Ἀνατρίχιαζα, μοῦ
ἔτρεμαν τά γόνατα, ἡ φωνή τοῦ λαοῦ ἔσχιζε τήν καρδιά μου. Μαυροφορεμένες, γέροντες, μοῦ ἐζητοῦσαν νά ἀναστήσω τούς
ἀπεθαμένους τους, μανάδες μοῦ ἔδειχναν
τά παιδιά τους καί μοῦ ἔλεγαν νά τά ζήσω
καί ὅτι δέν τούς ἀπέμειναν παρά ἐκεῖνα
καί ἐγώ· καί μέ δίκαιο μοῦ ἐζητοῦσαν ὅλα

αὐτά,
διότι
ἐ γ ώ
ἦλθα καί
ἐσεῖς
μέ
προσκαλέσατε
νά οἰκοδομήσω,
νά θεμελιώσω κυ- Ἰ. Καποδίστριας
βέρνησιν· καί κυβέρνησις καθώς πρέπει
ζεῖ, εὐτυχεῖ τούς ζωντανούς, ἀνασταίνει
τούς ἀποθαμένους, διατί διορθώνει τή ζημία τοῦ θανάτου καί τῆς ἀδικίας... Ἦλθεν
εἰς τήν πατρίδα σας ἕνας ὁμογενής περισσότερος. Δέν ἔφερα ξένους ὁπλοφόρους·
συνοδεία μου ἔχω μόνο τήν πειθώ, τό φίλεργο καί τίμια γηρατειά».
Ὅπως καταλαβαίνει ὁ καθένας, γιά νά
συστήσει ὁ Καποδίστριας κράτος ἐκ τοῦ
μηδενός καί νά θεραπεύσει τίς ἀμέτρητες
πληγές, χρειαζόταν χρήματα. Οἱ Εὐρωπαϊκές Δυνάμεις ὅμως, ἄν καί τοῦ ὑποσχέθηκαν χρηματική βοήθεια, τόν ἄφησαν νά
ἔρθει στήν Ἑλλάδα μέ ἄδεια χέρια. Ὡστόσο δέν ἀπογοητεύθηκε οὔτε παραιτήθηκε
ἀπό τό ἔργο πού εἶχε ἀναλάβει. Γιατί τό
ἔργο αὐτό δέν τό εἶδε ὡς ἀξίωμα, ἀλλά ὡς
σταυρό. Κι ὅταν ὁ Κυβερνήτης ἀποφασίζει
νά θυσιάσει τόν ἑαυτό του ὑπέρ τοῦ λαοῦκαί ὄχι τό λαό ὑπέρ τοῦ ἑαυτοῦ του-τότε
κάνει θαύματα.
(Συνεχίζεται)
Μ.Ε.
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ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ...
«Μακαρία ἡ ὁδός, ᾗ πορεύει σήμερον, ὅτι ἡτοιμάσθη σοι
τόπος ἀναπαύσεως» (Προκείμενον)

Τρεῖς ἅγιοι ἁγιορεῖτες Γεροντάδες ἔφυγαν
ἀπό τήν παροικία τῆς γῆς γιά τήν ἐπουράνια
πόλη, «ἧς τεχνίτης καί δημιουργός ὁ Θεός»
(Ἑβρ. 11, 10). Γιά τήν οὐράνια βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, «ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος» (Κοντάκιον).

1. Ὁ Γέροντας Γεώργιος Καψάνης.
Ἄν καί Καθηγητής Πανεπιστημίου ὁ Γέροντας
δέν ἀναπαύθηκε
στήν καθηγητική
ἕδρα. Τήν πνευματική ἀνάπαυση
τήν ἀναζήτησε
καί τή βρῆκε στήν
Ἁγιορείτικη Ἀθωνική Πολιτεία.
Καί ἐκεῖ διακρίπ. Γεώργιος Καψάνης
θηκε γιά τήν ἀρετή του καί τήν ἁγιότητά του ὡς Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.
Εὐγενής ψυχή ὁ Γέροντας. Διακριτικός. Προσιτός. Εὐπροσήγορος. Ἁπλός. Ταπεινός.
Ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης. Ἱεροπρεπής. Ὅλοι οἱ
προσκυνητές ἀναπαύονταν κοντά του. Ἄριστος χειριστής τοῦ γραπτοῦ καί προφητικοῦ
θείου λόγου. Σημεῖο ἀναφορᾶς ὁ Γέροντας.
Μέ βαθιά ταπείνωση καί πολλή ἀγάπη στόν
Ἰησοῦ. Αὐτόν σκεπτόταν καί τήν ἡμέρα καί
τή νύχτα. Ἦταν κεφάλαιο τῆς θεολογίας. Ἡ
φήμη του ξεπέρασε τόν Ἄθωνα καί ὅλη τήν
πατρίδα μας. Αἰωνία ἡ μνήμη του.

2. Ὁ Γέροντας Μωϋσῆς.
Ποιός δέν γνώρισε τήν ἁγία αὐτή ψυχή; Ἄν
καί σταυροφόρος ἐξαιτίας τῆς δοκιμασίας του
μέ τήν ὑγεία του ἦταν τό ἀσίγαστο στόμα τοῦ
Ἰησοῦ. Μοναχός μέν στό Ἅγιο Ὄρος, ἀλλά
ἕνας ἄλλος «Κοσμᾶς Αἰτωλός» γιά τόν κόσμο.
Ποῦ τόν κάλεσαν γιά ὁμιλία καί δέν πῆγε; Καί
στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό. Εἶχε τήν
εὐλογία καί ἡ «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» νά τόν ἔχει ὁμι-

λητή μιά Κυριακή ἑσπέρας στήν Αἴθουσα Ὁμιλιῶν της. Ὁμιλητής ὁ Γέροντας, ἀλλά καί ἀρθρογράφος καί συγγραφέας.
Εἶχε βαθιά θεολογική κατάρτιση. Ἦταν μειλίχιος,
εὐγενής, διακριτικός καί
ἄκουγε τήν κάθε ψυχή μέ
ἐνδιαφέρον. Πάντα προσιτός ἀλλά καί μετρημέΓέροντας Μωυσής
νος. Ὁ Γέροντας ἀγαπήθηκε ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Γι’
αὐτό καί ἔφυγε γιά τόν οὐρανό, ὄντας στήν Ἱ.
Μητρόπολη Καστορίας, μέσα στήν πληθωρική
ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ὁ
ὁποῖος καί φρόντισε γιά τήν ταφή του στήν
Ἀθωνική γῆ. Αἰωνία ἡ μνήμη του.

3. Ὁ Γέροντας Νικόδημος.
Ἁγιορείτης Μοναχός
καί ὁ Γέροντας Νικόδημος Μπιλάλης. Ἀπό γονεῖς μέ 17 παιδιά! Ὑπερπολύτεκνοι. Γι’ αὐτό τό
λόγο ἔδωσε ὅλη του τή
ζωή στή διακονία τῆς
πολύτεκνης οἰκογένειας, χωρίς ὡστόσο νά
ἐγκαταλείψει καί τό ΠεΓέροντας Νικόδημος
ριβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ
ὑπογεννητικότητα τῶν Ἑλληνίδων τόν πονοῦσε πολύ. Δέν θά σβήσει ἡ Ἑλλάδα μας μέ
ἑκατομμύρια ὑπερπολύτεκνων Μουσουλμάνων μεταναστῶν; Καυτηρίαζε τίς ἐκτρώσεις.
Μέ τό λόγο του καί τό περιοδικό «Πολύτεκνη
Οἰκογένεια» ἦταν φωνή βοῶντος στήν πατρίδα μας. Χαρισματοῦχος Μοναχός καί μέ ἀνεπίληπτο ἦθος, δίδασκε παντοῦ. Ἦταν φωνή
Θεοῦ! Γιά τήν Ἑλλάδα μας. Γιά τήν Ὀρθοδοξία μας. Μέχρι τίς 4 Ἰουνίου πού ἐκδήμησε
στά οὐράνια σκηνώματα, στή χαρά καί εὐφροσύνη τοῦ οὐρανοῦ. Αἰωνία ἡ μνήμη του.
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§6
Μά μόλις μ’ ἔριξαν πρώτη φορά σάν τό
σκυλί στή φυλακή, μόλις κλειδώσαν πίσω
μου τά κάγκελα, τότε, τότε κατάλαβα τί
εἶχε γίνει, τότε θόλωσα. Δέ θά ’ταν τίποτα
ὅπως πρίν. Δέν ἤμουνα στό σπίτι μου οὔτε
καί θά ’μουνα ξανά. Δέ θά μοῦ ἔφτιαχνε ἡ μάνα μου τ’ ἀγαπημένο φαγητό, δέ θά μοῦ χάιδευε τίς μπούκλες μου. Δέ θά ξυπνοῦσα τό
πρωί νά πάω στή δουλειά σφυρίζοντας, δέ
θά ’τρεχα στό ρέμα νά ξαπλώσω καταγῆς
πάνω στά χόρτα καί ν’ ἀκούω τά κοτσύφια
πού μιλούσανε στίς φυλλωσιές. Δέ θά μέ
στόλιζαν γαμπρό, γιά νά στεφανωθῶ στήν
ἐκκλησιά. Στά γόνατά μου δέν θά χόρευα
παιδιά. Δέ θά ὑπῆρχα, δέν ὑπῆρχα πιά. Τριάντα χρόνια θά θαβόμουν ζωντανός. Κι ὁ
ἀδελφός μου· ὁ ἀδελφός μου θά συνέχιζε,
θά ζοῦσε, θά μποροῦσε, ἀφοῦ τό μπόρεσε
νά μέ προδώσει τόσο ἀνέντιμα. Ὁ ἀδελφός μου ἦταν τώρα σπίτι μας καί τόν κανάκευαν τά χέρια τά ζεστά τῆς μάνας μας, τάχα
νά τόν παρηγορήσουν γιά τό κακό πού μοῦ
’γινε...
Ἀντάριασε ἡ ψυχή μου. Κύματα μανιασμένα πνίξαν τή γαλήνη μου. «Θά τόν σκοτώσω!», ἄφριζα. Γυρνοῦσε στό μυαλό τό πρόσωπό του κι ἔφτυνα μέ σιχασιά. «Κάιν!»,
οὔρλιαζα μέσα μου. «Ἄς ἔρθει ἐδῶ· μόνο νά
ἔρθει νά τόν πνίξω μέ τά ἴδια μου τά χέρια.
Ἐγώ ἔτσι κι ἀλλιῶς χαμένος εἶμαι. Ἄς μέ
πᾶνε καί ἰσόβια· λίγο μέ κόφτει. Μονάχα
ἐκεῖνος νά βρεθεῖ κάτω ἀπ’ τή γῆ, νά πληρωθεῖ τό κρίμα του» καί χτυποῦσα τίς γροθιές
μου στά ντουβάρια, τόσο, πού μάτωναν τά
χέρια μου. Οἱ ἄλλοι μέ κοιτοῦσαν φοβισμένα.
Ὅλοι μ’ ἀποφεύγανε. «Ἀγριάνθρωπος»,
μουρμούριζαν, «θεριό ἀνήμερο!». Φαντάσου πόσο εἶχε ἀγριέψει ἡ ὄψη μου.
Τίς νύχτες δέν κοιμόνουνα. Σάν ἔκλεινα τά
μάτια μου, ἐρχόταν πίσω ἀπό τά βλέφαρα

ἐκεῖνος καί πηδοῦσα πάνω στό κρεβάτι μου.
Ἄλλοτε πάλι καθόμουνα ὁλονυχτίς ἀπάνω
στό κρεβάτι μέ τά μάτια καρφωμένα στό κενό καί φανταζόμουνα. Τόν ἔβλεπα νά ἔχει
ἀρρωστήσει, νά παιδεύεται, νά λιώνει, νά
βογγᾶ. Καί μιά χαρά ἄγρια, τρελή καί σκοτεινή χτυποῦσε μές στίς φλέβες μου· μά ἐκείνη
ἡ χαρά ἀντί νά μέ μερεύει, μέ βασάνιζε ἀκόμα πιό πολύ.
Καιγόμουνα. Δέν ἦταν μόνο τό μῖσος, ἦταν
κι ὁ πόνος, βρέ Ζερβό. Κι ἦταν αὐτός ὁ πόνος
σταυρικός, ἀσήκωτος· ὁ πόνος γιά τήν ἀδικία, γιά τήν προδοσία, γιά τήν καταφρόνια
τῶν ἀνθρώπων, γιά τή μάνα μου πού ἔσβηνε
σάν τό κερί, γιά τή ζωή μου πού δέν ἔζησα.
Πῶς νά βαστάξω τέτοιο πόνο μέσα μου;
Ἤθελα νά τόν ἀκουμπήσω στό Θεό, ἔτσι
ὅπως ἔκανα ἀπό μικρό παιδί. Κάθε φορά
πού ἦταν ἡ ψυχή μου λυπημένη, ἔτρεχα
στό Θεό καί ἔκλαιγα κι ἀλάφρωνα. Καί
τώρα ἤθελα νά τρέξω· μά δέν μποροῦσα νά
Τόν βρῶ. Δέν ἦταν ὁ Θεός μου πουθενά.
Μουρμούριζα τίς προσευχές πού ἤξερα. Τόν
ἔκραζα. Σιωπή! Ἄνοιγα τό Εὐαγγέλιο νά μοῦ
μιλήσει. Διάβαζα καί δέν ἔνιωθα. Σιωπή! Πήγαινα καί στήν ἐκκλησιά τῆς φυλακῆς τίς
Κυριακές μά δέν μποροῦσα νά προσέξω τίποτα. Σιωπή!
Δέν ἦταν ὁ Θεός μου πουθενά. «Νά κοινωνήσεις», ἔλεγα. «Νά κοινωνήσεις, νά ’ρθεῖ μέσα σου, νά μαλακώσει ἡ καρδιά σου, νά ξεκουραστεῖς». Μά πῶς; Θυμόμουνα, σάν
ἤμουνα μικρός, μᾶς ἔβαζε ἡ μάνα μας, πρίν
κοινωνήσουμε, Σάββατο βράδυ, νά δώσουμε
καί νά ζητήσουμε συγχώρεση. «Τώρα θά
συγχωρήσουμε καί θά συγχωρεθοῦμε», ἔλεγε. «Κακό δέ θά ὑπάρχει μέσα στήν ψυχή
μας γιά κανέναν· οὔτε πίκρα οὔτε καί
παράπονο. Μονάχα καλωσύνη καί συγχώρεση· γιατί δέ γίνεται ἀλλιῶς νά κοινωνήσουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Θεοῦ· για-

* Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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τί ὁ Θεός μας εἶναι ἀγάπη· κι ἀπό ἀγάπη ἔχυσε τό αἷμα Του ἐπάνω στό σταυρό· κι ἀπάνω
στό σταυρό συγχώρησε τούς σταυρωτές
Του...».
Κι ἐμεῖς σκύβαμε τά κεφάλια μας. «Συγγνώμη», ἔλεγε πρῶτος ὁ ἀδελφός μου, «σ’
ἔκλεψα στά ζάρια». «Σέ συγχωρῶ», ἀπάνταγα ἐγώ καί τόν ἀγκάλιαζα· κι η μάνα μας χαιρότανε.
«Ἄχ, μάνα...», βόγγαγα τώρα, «πῶς νά τό
πῶ καί πάλι τό σέ συγχωρῶ; Καί ἔκλαιγα· κι
ἔβλεπα τό σταυρό πού ’κείνη μοῦ ’χε φέρει
νά τόν βάλω στό κελί. «Νά τόν βλέπεις»,
μοῦ ’λεγε, «ἀγόρι μου. Νά Τοῦ μιλᾶς, νά
σοῦ κρατάει συντροφιά καί νά μερεύει ἡ
ψυχούλα σου».
Κι ἐγώ κοίταζα τόν Ἐσταυρωμένο, τήν πονεμένη κεφαλή πού ἔγερνε. Καί μέ κοίταζε κι
Ἐκεῖνος μέ ἀγάπη, μέ παράπονο, μέ προσμονή. Κάτι μοῦ ζήταγε, τό ἔνιωθα, κάτι ἱκέτευε
ἡ πονεμένη Του καρδιά ἐπάνω στό σταυρό.
«Πρέπει νά συγχωρήσεις, Βασίλη, ἔλεγα,
κι ἔτρεμε ἡ καρδιά μου κάτω ἀπό τό
στῆθος μου. Πρέπει νά συγχωρήσεις, ἄν
θέλεις νά κουρνιάσεις πάλι σ’ αὐτά τά
δυό ματωμένα χέρια τοῦ Σταυροῦ. Πρέπει νά συγχωρήσεις· δέ χωράει ὁ Θεός
μές στήν κακία σου». Καί ξέσπαγα σέ ἀναφιλητά, σέ βόγγους καί σέ δάκρυα κάτω ἀπό
τό σταυρό. «Ἐσκλήρυνας τοῦ αἰτήσασθαι,
Θεέ μου», φώναζα, «Εἶναι πολύ σκληρό, Θεέ
μου· πολύ σκληρό αὐτό πού μοῦ ζητᾶς, καί
νά τό κάμω δέν μπορῶ...». Κι ὕστερα, γιά νά
βοηθήσω τόν ἑαυτό μου, ἔλεγα: «Ὅ,τι κι
ἄν ἔκανε, μωρέ, εἶν’ ἀδελφός σου, αἷμα
σου!». Ἔλεγα πώς θά πιάσει αὐτό μά ἐρχότανε ἡ εἰκόνα του στή μνήμη μου καί μοῦ
γυρνούσανε τά σωθικά ἀνάποδα. «Βοήθησέ
με, Θεέ μου», κραύγαζα. Καί τότε: «Πρέπει νά
προσευχηθεῖς», ἔκαμα στόν ἑαυτό μου, «νά
προσευχηθεῖς γι’ αὐτόν...».
Ἔπεσα στά γόνατα μπρός στό Σταυρό.
«Κύριε», ἄρχισα· πονούσανε τά μέλη μου·
σφάδαζε τό κορμί μου, σάν νά τό τρυπήσανε
μέ χίλιες μαχαιριές· ἡ ἀνάσα μου λαχάνιαζε.
«Κύριε, ἐλέησε», τά χείλια μου σταμάταγαν,
ἀρνούντανε νά προχωρήσουν παρακάτω.
«Συνέχισε!», πρόσταξα τόν ἑαυτό μου. «Κύ-

Ο ΑΓΙΟΣ
ριε, ἐλέησε... τόν ἀδελφό μου!», τό εἶπα
πρώτη μου φορά καί σπάραξα· σπάραξε τό
κορμί μου ὁλόκληρο, σάν νά τό τίναξαν σπασμοί. «Κύριε», ἐπανέλαβα πιό δυνατά,
«ἐλέησε τόν ἀδελφό μου!». «Κύριε, ἐλέησε τόν ἀδελφό μου!!!...» κι ὁ ἱδρώτας ἔβρεχε τό μέτωπό μου, τό πουκάμισο, τά χέρια
μου. Δέ θά ξεχάσω ἐκείνη τή στιγμή, Ζερβό,
’κείνη τήν πρώτη μου φορά πού προσευχήθηκα. Ἔπεσα κάτω ἐξουθενωμένος, πεθαμένος ἀπ’ τήν κούραση. «Κύριε, ἐλέησε», ψέλλισα ἐξαντλημένα, μά δέν πρόλαβα νά
ἀποσώσω. Λιγοθύμησα, κοιμήθηκα, δέν
ξέρω...
Τήν ἄλλη μέρα, τ’ ἄλλο πρωί τά ἴδια. «Γιά
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, Βασίλη!», ἔλεγα.
«Ἐκεῖνος δέν σ’ ἀδίκησε! Ποτέ!». Κι ἄρχιζε
πάλι ἡ ἴδια προσευχή, οἱ ἴδιοι σπασμοί, ἴδιος
ἱδρώτας στό κορμί, ἴδιο μαρτύριο, ἴδιο καί
μεγαλύτερο, γιατί τό μῖσος ἔβγαζε μέσα μου
κραυγές· μοῦ ’ρχότανε κατάρες, κι ἐγώ ἔλεγα
εὐχές· μοῦ ’ρχότανε βρισιές, κι ἐγώ ξεστόμιζα
εὐλογίες. «Κύριε, ἐλέησε τόν ἀδελφό
μου!», οὔρλιαζα μέσα μου σάν τόν Μωυσῆ, πού εἶχε ξεκουφάνει τό Θεό, πασχίζοντας νά πνίξω τίς φωνές τοῦ γδικιωμοῦ, νά μήν ἀκούγονται. Κι ἔπεφτα καταγῆς, κυλιόμουνα παραλυμένος, ἔκλαιγα.
«Κύριε, κοίταξέ με!», ἔλεγα, «Σπλαγχνίσου
με, τόν ἄθλιο. Σοῦ δίνω αἷμα, δός μου
Πνεῦμα, Κύριε»· γιατί τό ἔβλεπα πώς μόνος
μου δέν ἦταν δυνατόν νά σταματήσω νά
μισῶ. Ὅσο κι ἄν προσευχόμουνα, δέν ἄλλαζε
ἡ καρδιά μου μέσα μου· κι ἔπρεπε νά θαυματουργήσουνε τά χέρια τοῦ Θεοῦ, νά θεραπεύσουν τήν ἀρρώστια της.
Πάλευα χαράματα κι ἑσπερινούς κι ἀπομεσήμερα, μέρες καί νύχτες, μῆνες πάλευα τό
Θεό, ὅπως ὁ Ἰακώβ τόν ἄγγελο· κι οἱ θεϊκές
λαβές ἀφήναν πάνω στήν ψυχή μου τά σημάδια τους· πονούσανε οἱ θεϊκές λαβές, ὥσπου
ἄρχισα νά νιώθω τό αἷμα ἀπό τά δυό χέρια τοῦ σταυροῦ νά στάζει πάνω στίς
πληγές μου βάλσαμο. Κοινώνησα καί κοινωνοῦσα πιά. Ἔλεγα «ἔχω τό δικαίωμα, ἔχω
ἀνάγκη ἀπό αἷμα, ἀφοῦ χάνω τόσο αἷμα πολεμώντας μέ τήν ἴδια μου τή φύση, τήν
ἀνθρώπινη, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ».
(Συνεχίζεται)
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Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
THΛ. 23920-22252 καί 25866, ΦAΞ 23920-25.391, 23920-25.478
T.Θ. 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr

***
^Yπέρ τ΅ν âν ΦυλακαÖς ùντων καί τ΅ν διακονούντων αéτοÖς, τοÜ Kυρίου δεηθ΅μεν.
(Aἴτησηîερέως)
«\Eν φυλακFÉ ¦μην, καί ¦λθετε πρός με» (Mατθ. 25, 36)

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤαμεῖο
μέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροικρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν15.675 ôποροιμικροποινίτεςκρατούμενοι.Kαίàποφυλακίζονταισχεδόνκάθεμέρα≤νας-δυόκρατούμενοι¦καίπερισσότεροι,μέπροσωπικήμαςâπιστολή
στάχέριατουςτήν™μέρατÉςàποφυλακίσεως,πούàποτελεÖ
≤ναχαιρετισμόàγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιά
τήνàρχήμιÄςνέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

***
«\Eφ\ ¬σον âποιήσατε ëνί τούτων τ΅ν àδελφ΅ν μου τ΅ν
âλαχίστων, âμοί âποιήσατε» (Mατθ. 25, 40).

***

uΩρες περισυλλογÉς...

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων
κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.
ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγελίου μέ τό δίλεπτο, στή διεύθυνση: \Aδελφότητα «H
OΣIA ΞENH», T.Θ. 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH, μέ
τή σημείωση γιά τή Διακονία Φυλακ΅ν ¦ KATAΘEΣTE
τόν çβολό σας στούς παρακάτωΛογαριασμούς Tρα«Mακάριοι οî âλεήμονες, ¬τι αéτοί πεζ΅ν:
âλεηθήσονται» (Mατθ. 5, 7).
1. \Eθνική Tράπεζα ^Eλλάδος: 217/296145-82.
IBAN: GR5001102170000021729614582-SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA

2. Τράπεζα Πειραιῶς: 2200-5200-070510-348
IBAN: GR16 0172 2000 0052 0007 0510 348 BIC:PIRBGRAA
BENEFICIARY: AΔEΛΦOTHΣHOΣIAΞENH-ΔIAKONIAΦYΛAKΩN

μέτήσημείωσηïκαταθέτηςνά μÄς στέλλει τό àντίγραφο τÉς καταθέσεως,
γιά νά τοÜ âκδίδουμε τή σχετική àπόδειξη.
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NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Μέχρι 18-9-2014)
Nέες àποφυλακίσεις àπόρων κρατουμένων καταχωροÜμε στή στήλη μας. Nέους
«âλαχίστουςàδελφούς»(Mατθ.25,40)τοÜXριστοÜμας.^Hàγάπη¬λωντ΅νσυνδρομητ΅ντÉςΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τÉς
\Aδελφότητος«H OΣIA ΞENH», ôνοιξεκαίπάλιτίςπόρτεςτ΅νΦυλακ΅ν,γιάνάγυρίσουνστάσπίτιατους,âλεύθεροιπιά,συνάνθρωποίμαςπούπαρέμενανâκεÖγιάλίγα
χρήματα,πούοîἴδιοιδένεrχαννάπληρώσουν.

Α\Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Ἁγιά:
Αὐλώνας:
Βόλος:
Γύθειο:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Κασσαβέτεια:
Κορυδαλλός:
Κορυδαλλός
Κῶς:
Λαμία:
Λάρισα:
Μαλανδρίνο:
Νιγρίτα:
Σέρρες:
Τίρυνθα:
Χανιά:

Ἀγροτικό Κατάστημα Κράτησης
Ε.Κ.Κ. Νέων
Ε.Κ.Κ. Νέων
Πρωτοδικεῖο
Ἐφετεῖο
Πρωτοδικεῖο
Α.Κ.Κ. Νέων
Κατάστημα Κράτησης
Ψυχιατρεῖο Κρατ/νων
Κατάστημα Κράτησης
Ὑπηρεσία Ἐπιμ. Κοιν. Ἀρωγῆς
Πρωτοδικεῖο
Κατάστημα Κράτησης
Κατάστημα Κράτησης
Πρωτοδικεῖο
Κατάστημα Κράτησης
Ἐφετεῖο Κρήτης

ΣΥΝΟΛΟ:

ΚΡΑΤΟΥΜ.

ΕΥΡΩ

1
3
1
1
2
4
1
5
3
2
5
1
1
1
1
2
1

97,00
550,00
260,00
74,00
900,00
980,00
85,00
1.000,00
343,00
196,00
1.694,00
235,00
392,00
512,00
200,00
200,00
400,00
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8.118,00

ΓENIKO ΣYNOΛO: AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ: 15.675

