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ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ
«Καί γάρ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι» (Μάρκ. 10, 32-45)

Ὁ Ἰησοῦς ἀνεβαίνει γιά
τελευταία φορά στά Ἱεροσόλυμα. Σ’ αὐτή τήν τελευταία ἀνάβαση, σ’
αὐτή τήν τελευταία πορεία στήν πόλη τοῦ Δαβίδ, ὁ Ἰησοῦς, μέ ἀφορμή ἕνα κοσμικό αἴτημα
τῶν ἀδελφῶν Ἰακώβου
καί Ἰωάννη, νά καθήσουν ὁ ἕνας στά δεξιά
του καί ὁ ἄλλος στά
ἀριστερά του, ὅταν
ἔλθει ἡ ἡμέρα τῆς δόξας
του, λέγει στούς δώδεκα μαθητές του τοῦτα
τά λόγια: «Ὅς ἐάν θέλῃ
γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν,
ἔσται ὑμῶν διάκονος,
καί ὅς ἄν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος» (Μάρκ. 10,
43-44). Ὅποιος μεταξύ σας
θέλει νά γίνει μεγάλος, θά
εἶναι ὑπηρέτης σας. Καί
ὅποιος θέλει νά εἶναι μεταξύ σας πρῶτος, θά εἶναι
δοῦλος σέ ὅλους. Καί γιά
παράδειγμα ἀνέφερε τόν
ἴδιο τόν ἑαυτό του. Πρόσθεσε: «Καί γάρ ὁ Υἱός
τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε

διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι» (Μάρκ. 10, 45).
Γιατί καί ὁ Υἱός τοῦ

καί σέ βουνά.
Διάκονος ἀρρώστων:
Ὅλων τῶν ἀρρώστων.
Τῶν λεπρῶν. Τῶν τυφλῶν. Τῶν κωφαλάλων.
Τῶν παραλυτικῶν. Τῶν
ὑδρωπικῶν. Τῶν δαιμονιζομένων. Τῶν σεληνιαζομένων.
Διάκονος νεκρῶν:
Τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου.
Τοῦ γιοῦ τῆς χήρας τῆς
Ναΐν. Καί τοῦ Λαζάρου.
Διάκονος πεινασμένων: Μέ πέντε ψωμιά
καί δυό ψάρια χόρτασε
πέντε χιλιάδες κόσμο
στήν ἔρημο.

ἀνθρώπου δέν ἦλθε στή
γῆ νά ὑπηρετηθεῖ, ἀλλά νά
ὑπηρετήσει.
Σ’ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή
του ὁ Ἰησοῦς στάθηκε
ἕνας ὑπηρέτης. Ἕνας διάκονος.
Διάκονος τοῦ λόγου:
Κήρυξε τό λόγο τοῦ Θεοῦ
στό Ναό, στίς συναγωγές,
σέ σπίτια, σέ ἀκρογιαλιές

Διάκονος τῶν ἴδιων
τῶν μαθητῶν του: Δέν
ἦταν σ’ αὐτούς μόνο Διδάσκαλος, ἀλλά ἦταν καί
Διάκονος. Τούς διακόνησε πολλές φορές, μέ ἀποκορύφωμα τό πλύσιμο
τῶν ποδιῶν τους κατά τή
Μεγάλη Πέμπτη. Μιά διακονία, πού μαρτυρεῖ τό
ψυχικό μεγαλεῖο τοῦ Ἰησοῦ. Μιά διακονία, πού
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δέν ἔχει προηγούμενο ἀνάμεσα στούς
«μεγάλους» τῆς γῆς. Μιά διακονία, πού
θά μείνει ἀνεπανάληπτη. Μοναδική.

νοσοκόμα. Χρειαζόμαστε καί ἡμεῖς. Νά
σταθοῦμε πλάι στόν ἄρρωστο ἀδελφό
μας καί νά τόν διακονήσουμε, ὅπως ἔκανε ἐκεῖνος ὁ καλός Σαμαρείτης τοῦ
Εὐαγγελίου. Ἄς εἰδικεύσουμε τό λόγο. Σέ
ὅλες τίς πόλεις ὑπάρχουν Νοσοκομεῖα.
Κάθε οἰκογένεια ἄς ἀναλάβει κι ἕνα κρεβάτι, γιά νά διακονεῖ τούς ἀρρώστους
πού κατά καιρούς θά νοσηλεύονται σ’
αὐτό. Μιά βασίλισσα κάθε βράδυ ντυνόταν «ἀδελφή» καί διακονοῦσε ἀρρώστους στό Νοσοκομεῖο! Κι ὅταν τῆς ἔκαναν τήν παρατήρηση πώς αὐτό ἦταν
κουραστικό, ἀπάντησε: «Γι’ αὐτό τό κάνω. Γιά νά κουρασθῶ». Γι’ αὐτό νά τό κάνουμε καί ἡμεῖς. Γιά νά κουρασθοῦμε. Γιά
τήν ἀγάπη τῶν ἀρρώστων ἀδελφῶν μας,
τούς ὁποίους καί ὁ Χριστός διακόνησε
κατά τήν τριετή του ἱεραποστολική πορεία ἐπί τῆς γῆς.

Διάκονος τῶν φυλακισμένων: Στή φυλακή ἦταν πρῶτα οἱ δυό ληστές πού
σταυρώθηκαν μαζί μέ τόν Ἰησοῦ. Ἀπό τή
φυλακή ὁδηγήθηκαν στό Γολγοθά. Καί ὁ
Κύριος, παρά τούς φρικτούς πόνους πού
δοκίμαζε πάνω στό σταυρό, σάν ἄνθρωπος, δέν παραλείπει νά διακονήσει τούς
δυό ληστές. Τούς μίλησε γιά τή βασιλεία
του. Καί ὁ ἕνας ἀπό τούς δυό κέρδισε τή
βασιλεία Του. Τήν κέρδισε μέ τή μετάνοια. Τήν κέρδισε μέ τό «μνήσθητί μου,
Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»
(Λουκ. 23, 42).
Ἡ τελευταία του διακονία ἦταν ἡ θυσία. Ἡ σταυρική του θυσία ἐπάνω στό
φρικτό Γολγοθά.
***
Διάκονος ὁ Ἰησοῦς. Διάκονοι πρέπει
νά γίνουμε καί ἡμεῖς. Διάκονοι σέ ὅλη
μας τή ζωή.
* Διάκονοι τοῦ λόγου:
Μποροῦμε καί ἡμεῖς νά ποῦμε δυό λόγια τοῦ Θεοῦ σέ κάποιον ἀδελφό μας.
Πῶς μποροῦμε νά λέμε λόγια ἀνώφελα
καί δέν μποροῦμε νά λέμε λόγια Θεοῦ,
πού ξυπνοῦν ψυχές ἀπό τό λήθαργο τῆς
ἀδιαφορίας, τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας; Κι ἄν, ἐπιτέλους, μᾶς εἶναι ἀδύνατο
νά λέμε λόγια Θεοῦ, δέν μᾶς εἶναι ἀδύνατο νά κάνουμε τό ἄλλο: Νά μοιράζουμε
χριστιανικά φυλλάδια. Γιατί ἐδῶ δέν
χρειάζεται στόμα. Ἐδῶ χρειάζονται μόνο
χέρια. Κι ἀφοῦ τά χέρια μας δέν εἶναι παράλυτα, γιατί νά μή διακονοῦμε τό λόγο
τοῦ Θεοῦ μέ αὐτά;
* Διάκονοι ἀρρώστων:
Δέν φτάνει μόνον ὁ γιατρός γιά τόν
ἄρρωστο. Δέν φτάνει μόνον ἡ ἀδελφή

* Διάκονοι φυλακισμένων:
Πῶς μαλάκωσε ἡ καρδιά τοῦ ληστῆ
πάνω στό σταυρό; Μέ τό σπαθί; Ὄχι. Μέ
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μαλάκωσε. Ἄς
γίνουμε διάκονοι καί τῶν φυλακισμένων.
Ὅπως τῶν ἀρρώστων. Διάκονοι μέ ἀγάπη πολλή. Εἶναι καί ὁ φυλακισμένος,
ὅποιο κακό κι ἄν ἔκανε, ἄνθρωπος.
«Εἶναι μιά πεσμένη καί κηλιδωμένη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ». Πρέπει νά σωθεῖ καί ὁ φυλακισμένος. Ὅπως καί ὁ κάθε ἄνθρωπος.
Ἀδελφοί,
Ἄς σταθοῦμε σ’ ὅλη μας τή ζωή διάκονοι, ὅπως ὁ Χριστός μας. Διάκονοι τοῦ
λόγου. Διάκονοι τῶν ἀρρώστων. Διάκονοι τῶν φυλακισμένων. Διάκονοι τῶν
ὀρφανῶν. Διάκονοι τῶν ξένων. Διάκονοι
ὅλων τῶν πονεμένων. Ἔτσι μόνο θά εἴμαστε μεγάλοι γιά τόν Ἰησοῦ. Καί ἔτσι μόνο
θά μποροῦμε νά ἐλπίζουμε γιά μιά θέση
πλάι Του, στήν οὐράνια βασιλεία Του.
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§7

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
«Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον
μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23, 43)
Ὁ Ἰησοῦς παρακολουθεῖ μέ προσοχή
τό διάλογο τῶν δύο συσταυρωθέντων
ληστῶν. Καί τοῦ ἑνός, πού ἦταν σταυρωμένος στά ἀριστερά του, καί τοῦ
ἄλλου, πού ἦταν σταυρωμένος στά δεξιά του. Μέ πόνο παρακολουθεῖ τόν
πρῶτο γιά τή σκληρότητά του καί γιά
τίς ὕβρεις του στό πρόσωπό Του. Μέ
πόνο, γιατί δέν ἔπαυε κι αὐτός ὁ σκληροτράχηλος ληστής νά εἶναι ἕνα ἀπολωλός πρόβατο, γιά τή σωτηρία τοῦ
ὁποίου ἦλθε στόν κόσμο ὁ Σωτήρας μας
Χριστός. Γιατί ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας μας
Ἰησοῦς διεκήρυξε ὅτι «ἦλθε ὁ υἱός τοῦ
ἀνθρώπου ζητῆσαι καί σῶσαι τό ἀπολωλός» (Λουκ. 19, 10). Πόσο θά ἤθελε
νά ἀξιοποιήσει κι αὐτός τήν καλή αὐτή
εὐκαιρία, πού εἶναι σταυρωμένος πλάι
στό Σωτήρα του Ἰησοῦ, νά μετανοήσει
καί νά ζητήσει τή σωτηρία τῆς ψυχῆς
του! Ἀλλά αὐτό ἦταν θέμα αὐστηρά
προσωπικό του. Γιατί ὁ Ἰησοῦς δέν παραβιάζει τή θέληση κανενός ἀνθρώπου.
Ὁ κάθε ἄνθρωπος σώζεται, ἄν θέλει νά
σωθεῖ. Δέν σώζεται, ἄν δέν θελήσει νά
σωθεῖ. Κι αὐτός ὁ ληστής, ὁ σταυρωμέ-

«XPIΣTIANIKOIΠAΛMOI»

141

νος ἀπό τά ἀριστερά τοῦ Σωτήρα τοῦ
κόσμου καί δικοῦ του Σωτήρα, δέν θέλησε νά σωθεῖ. Προτίμησε τή φρίκη τῆς
κόλασης παρά τόν γλυκύτατο Παράδεισο!! Δικαίωμά του.
Ἀλλά ἄν μέ πόνο πολύ παρακολουθεῖ ὁ Ἰησοῦς τόν ληστή στά ἀριστερά
του, ἀντίθετα παρακολουθεῖ τό δεύτερο ληστή, αὐτόν πού εἶναι σταυρωμένος στά δεξιά του, μέ χαρά. Πολλή χαρά. Γιατί αὐτός ὁ ληστής διάκειται πρός
τό Σωτήρα Ἰησοῦ μέ τά πλέον καλά
αἰσθήματα. Φωτισμένος γιά τήν ἀγαθή
του προαίρεση καί ἀπό ὅσα ἄκουγε μικρός ἀκόμη γιά τή ζωή, τή διδαχή καί
τά θαύματα τά ὁποῖα ἔκανε ὁ Ἰησοῦς
ὡς ἔκφραση τῆς μεγάλης Του ἀγάπης
πρός τόν ἄνθρωπο, ἔτρεφε πρός τόν
Ἰησοῦ μιά βαθιά ἐκτίμηση. Ἔτσι αὐτός
δέν λέει τίποτε τό ἄτοπο γιά τόν σταυρωμένο Χριστό. Κι ἄν στήν ἀρχή, ὅπως
ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος,
«καί οἱ λησταί οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ
ὠνείδιζον αὐτόν» (Ματθ. 27, 44), πού
σημαίνει ὅτι ὀνείδιζε τόν Ἰησοῦ καί ὁ ἐκ
δεξιῶν ληστής, προφανῶς πιεζόμενος
ἀπό τόν ἀφόρητο ψυχικό καί σωματικό
πόνο, παρατηρώντας ὡστόσο ἐπισταμένα τή ματωμένη μορφή Του μέ ἐκείνην
τήν ἀπέραντη ἀγάπη στούς σταυρωτές
Του καί ἰδιαίτερα μάλιστα τήν προσευχή στόν οὐράνιο Πατέρα Του, «ἄφες
αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι»
(Λουκ. 23, 34), ἔνιωσε μέσα βαθιά στήν

«Οἱ πρῶτοι τῶν ἁμαρτωλῶν δύνανται νά ἀναδειχθοῦν
ὑπό τῆς θείας χάριτος οἱ πρῶτοι τῶν Ἁγίων»
(Π. Τρεμπέλας)
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ψυχή του μιά θεϊκή ἀλλοίωση. Κι ἔγινε
ὕστερα αὐτός πού γνωρίζουμε. Ἔγινε
ἕνας ἄλλος «ληστής». Ληστής μέ αὐτομεμψία. Ἄρχισε νά μέμφεται καί νά κατακρίνει τόν ἑαυτό του, ἐπειδή ὀνείδιζε
τό Χριστό. Αὐτό σημαίνει ὁ λόγος του:
«ἄξια ὧν ἐπράξαμεν...». Ἀναγνωρίζει
ὅλα τά ἐγκλήματά του. Καί δέν ὀνειδίζει τώρα τόν Ἰησοῦ, ἀλλά τόν ἑαυτό
του προσθέτοντας ὅτι γιά τά κακά πού
ἔπραξε δίκαια παθαίνει τώρα αὐτά πού
παθαίνει. Αὐτό πού καί σήμερα πολλοί
φυλακισμένοι ληστές ὁμολογοῦν καί λένε: «Γι’ αὐτά πού κάναμε, καλά νά πάθουμε».
Καί τώρα θέλει νά λυτρωθεῖ ἀπό τά
ἐγκλήματα πού ἔκανε. Πολύ περισσότερο πού ἀναγνωρίζει τή θεότητα τοῦ Ἰησοῦ, τήν ὁποία μάλιστα καί ὁμολογεῖ.
Καί βαθιά μετανοημένος ἀπευθύνεται
στό Σωτήρα του Χριστό καί, μέ κραυγή
πού σκίζει ἀκόμα καί πέτρες, ζητεῖ τήν
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του. Συγκλονιστική ἡ προσευχή του: «Μνήσθητί μου,
Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»
(Λουκ. 23, 42).
Ἤθελε νά σωθεῖ ὁ ληστής αὐτός.
Αὐτό ἀκριβῶς ἤθελε καί ὁ Ἰησοῦς. Καί
παρευθύς τοῦ ἀποκρίνεται ὁ Σωτήρας
του: «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ
ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ...» (Λουκ. 23, 43).
Καί προσέξτε κάτι. Λέγει: «Ἀμήν λέγω
σοι», πού σημαίνει: Ἀλήθεια σοῦ λέγω.
Σέ διαβεβαιώνω. Εἶναι πιά γεγονός.
Εἶναι πραγματικότητα. Ποιό; Ὅτι σήμερα, ὅταν σέ λίγο θά πεθάνουμε καί οἱ
δυό, θά εἶσαι μαζί μου στόν Παράδεισο.
Συνοδοιπόρος μου θά γίνεις. Καί μαζί
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θά ὁδοιπορήσουμε μέσα στήν ἀπέραντη
χαρά καί εὐφροσύνη τοῦ Παραδείσου.
Ὄχι μόνος σου, ἀλλά μαζί μέ μένα. Καί
δέν θά χωρίσουμε ποτέ, ποτέ. Χωριστά
ζήσαμε στή γῆ. Σύ στό ἔγκλημα. Ἐγώ
στή θεία διδαχή καί στήν ἁγιότητα. Τώρα θά ζοῦμε γιά πάντα πιά μαζί. Ὅπου
ἐγώ καί σύ. Ὅπου σύ κι ἐγώ. Μαζί. Πάντα μαζί. Ἔτσι, ὅπως λαχταροῦσε ὁ
χριστιανός μας ποιητής μέ τόν περίφημο στίχο του: «Συντροφιά μέ τό Χριστό
λαχτάρησα νά ζήσω». Ὤ, καί νά εἴχαμε
ὅλοι μας αὐτή τή λαχτάρα! Τότε θά ζούσαμε μαζί μέ τόν Ἰησοῦ, τό «γλυκύ ἔαρ»
τῆς ψυχῆς μας, καί ἀπ’ ἐδῶ. Ἀπό τή
ζωή μας στήν παροικία τῆς γῆς. Μαζί
Του, πάντα μαζί του κι ἐδῶ. Μαζί στήν
ὥρα τῆς ὁλόθερμης προσευχῆς μας,
ὅποια ὥρα κι ἄν γονατίζαμε σέ προσευχή. Μαζί του καί στήν ἀνάγνωση-μελέτη
τῆς θείας του διδαχῆς, ὅπως αὐτήν τήν
κατέγραψαν οἱ Ἅγιοι Εὐαγγελιστές του
στήν Καινή Διαθήκη καί ὅπως τήν κατέγραψαν καί οἱ λοιποί Ἀπόστολοί του
στίς ἐπιστολές τους. Καί πῶς νά μή
ζεῖς μαζί του, ὅταν διαβάζεις τό στίχο
τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστῆ «ὅν
ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς» (Ἰωάν. 20, 2), Ἰωάννη;
Ἀντιγράφω τό στίχο, πού ἐκφράζει τή
λαχτάρα τοῦ Ἰησοῦ καί τή δική μας λαχτάρα. Τήν κοινή λαχτάρα: «Πορεύομαι
ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν» (Ἰωάν. 14, 2).
Ποῦ πορεύεσαι, ὤ γλυκύτατε Ἰησοῦ, σύ
ἡ μεγάλη μας ἀγάπη καί λατρεία; «Καί
ἐάν πορευθῶ καί ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον,
πάλιν ἔρχομαι καί παραλήψομαι ὑμᾶς
πρός ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμί ἐγώ, καί
ὑμεῖς ἦτε» (Ἰωάν. 14, 3). Πῶς, μέ τί δύναμη μπορεῖ ἡ ψυχή μας νά σταματήσει

«Κύριε, ἦρθες. Μοῦ χτύπησες τήν πόρτα κι ἐγώ δέν Σοῦ
ἄνοιξα. Τί φταίω; Οὔτε πού τό περίμενα πώς θά ’ρχόσουνα «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» (Μάρκ. 16, 12). Δέν Σέ γνώρισα στό
πρόσωπο τοῦ ζητιάνου. Εἶμαι δικαιολογημένος;»
(π. Θεόκλητος Φεφές)
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τά δάκρυά της, ὅταν λογίζεται αὐτή τήν
ἀπέραντη ἀγάπη του; Εὐλογημένη, σωτήρια, οὐράνια πορεία! Πορεύτηκε στόν
οὐρανό πρίν ἀπό μᾶς, γιά μᾶς πού τόν
ἀγαποῦμε καί τόν λατρεύουμε. Πορεύτηκε νά μᾶς ἑτοιμάσει τόπο, ὅπως ταιριάζει στή δική μας ἀγάπη καί λατρεία. Καί
τότε; Τότε! Θά ξανάρθει στή γῆ γιά τόν
καθένα μας καί τελευταῖα γιά ὅλους
τούς δικούς του, γιά νά μᾶς πάρει μαζί
του μέ ἕνα καί μοναδικό σκοπό· γιά νά
εἴμαστε ὅπου θά εἶναι ὁ Ἰησοῦς. Μαζί
του. Γιά πάντα μαζί του. Νά γιατί πολλές καλές ψυχές τόν περιμένουν ἀνυπόμονα νά ξανάρθει. Ἔτσι, ὅπως κάποια
ψυχή ἔλεγε κάθε πρωί: «Ἴσως σήμερα,
Κύριε». Καί κάθε βράδυ: «Ἴσως ἀπόψε,
Κύριε». Τό ἴδιο ψιθυρίζει καί ἡ δική μου
ψυχή. Αὐτόν τόν ἴδιο ψίθυρο τοῦ μαθητῆ «ὅν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς», τοῦ ἀγαπημένου του Ἰωάννη.
«Ἀμήν, ναί ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ»
(Ἀποκ. 22, 20)
Ἀδελφοί,
Ὁ ληστής σώθηκε. Τόν πῆρε ὁ Ἰησοῦς
σέ μιά κοινή πορεία, στόν Παράδεισο.
Πρέπει νά σωθοῦμε καί ἡμεῖς. Γιά νά
βρεθοῦμε καί ἡμεῖς μαζί στόν εὐλογημένο Παράδεισο. Στήν ἀβράδιαστη ἡμέρα
τῆς οὐράνιας Βασιλείας τοῦ Ἰησοῦ. Μαζί
Του καί μαζί μέ τό ληστή κι ὅλες τίς καλές ψυχές τῆς γῆς. Τίς δικές Του ψυχές.
Αὐτές πού τόν ἀγάπησαν πάνω ἀπ’ ὅλα
καί ἀπό ὅλους.
Καί μή συλλογίζεσθε τά ὅποια ἁμαρτήματα τῆς ζωῆς σας. Ὅσο μεγάλα καί
βαριά κι ἄν εἶναι αὐτά. Μέ μιά μετάνοια
Δαβιτική καί μετάνοια τοῦ ληστῆ, θά
πάρουμε μέρος μαζί τους στήν Οὐράνια
Βασιλεία, τῆς ὁποίας «οὐκ ἔσται τέλος».
Ἀμήν.
Σεβαστιανός
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ΖΗΛΕΥΩ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ

ΖΗΛΕΥΩ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ
Ζηλεύω!
Ὄχι τ’ ἀδερφοῦ,
τή δόξα ἤ τό χρῆμα.
Μά τή ζωή ἑνός ληστῆ...
Τό ἔγκλημα, τό κρῖμα.
Ζηλεύω!
Ὅ,τι ἔκαμε,
φόνους, κλεψιές καί μίση.
Τ’ ἄδικα, πού τόν φέρανε
σ’ ἑνός σταυροῦ... τήν κρίση.
Ζηλεύω!
Ἑνός Ληστῆ,
τήν τύχη καί τά τέλη.
Πῶς ἤθελα νά ’μουν ἐγώ,
Στό ἴδιο, ΕΚΕΙΝΟΥ! τό πλευρό,
νά μοῦ ’σπαγαν τά σκέλη.
Ζηλεύω!
Ναί, τά ἔργα του,
Τή θέση του, τό βίο.
Ζηλεύω, πού σταυρώθηκε,
καί ἦταν ὁ ληστής,
ὁ ἕνας ἀπ’ τούς δύο.
Ζηλεύω!
Ναί, Ληστή,
Τή δίκη, τή θανή σου,
Τό «Μνήσθητι»
Πού σ’ ἄνοιξε τήν πύλη
Παραδείσου.
Κ. Λ.
(Περιοδικό ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ)

σελ144-145ListisKarta_™ÎÔ˘Ï¿ 3/11/15 5:19 PM Page 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

«XPIΣTIANIKOIΠAΛMOI»

145

Καρυαί, τῇ 22.4/5.5.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου καταθέσεως στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων τοῦ νομοσχεδίου «Γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση» καί τήν ἀπορρέουσα ἐκ τούτου
μελλοντική ἔκδοσι τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους
ἐπιθυμεῖ νά ἐπισημάνη τά ἀκόλουθα:
Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ταυτοποιεῖ
τήν προσωπικότητα τοῦ πολίτη καί τόν
μετατρέπει σέ ἕναν ἀριθμό τοῦ συστήματος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως. Ὅλοι οἱ πολίτες ἐντάσσονται πλέον
σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα, τό ὁποῖο
ἐλέγχει καί ἐπεξεργάζεται τά στοιχεῖα
τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς (οἰκονομική
δραστηριότης, θέματα ὑγείας, ἐργασίας,
κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς κ.λ.π.), καταργώντας οὐσιαστικά τίς προσωπικές
τους ἐλευθερίες.
Ἐπειδή τό σύστημα αὐτό ἔχει τήν δυνατότητα νά μετεξελίσσεται εὔκολα, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος γιά
τούς Χριστιανούς νά παραβιάζεται ἡ
ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους συνειδήσεως, στερώντας τους τήν δυνατότητα
νά ὁμολογοῦν ἐλεύθερα τήν πίστι τους
καί νά κηρύσσουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ. Ἐπειδή μάλιστα ἡ ἐξουσία
χρήσεως τοῦ συστήματος αὐτοῦ παραδίδεται σέ φορεῖς ἀκαθόριστους ὡς πρός
τόν δημόσιο ἤ ἰδιωτικό τους χαρακτήρα
καί τούς δίδεται ἡ εὐχέρεια νά προσθα-

φαιροῦν στήν Κάρτα δεδομένα, ὑπάρχει
τό ἐνδεχόμενο ἀκόμη καί τῆς ἀνεπίγνωστης ἐκ μέρους τῶν πιστῶν χρήσεως
ἀντιχριστιανικῶν συμβόλων.
Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους ἡ
Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκφράζει τήν ἔντονη ἀνησυχία της καί ὑποβάλλει θερμή παράκλησι πρός τήν Ἑλληνική
Κυβέρνησι νά μή προχωρήση στήν ἔκδοση τῆς ἠλεκτρονικῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», συνιστᾶ δέ στούς χριστιανούς νά
χρησιμοποιοῦν τά συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους. Ἡ ὑποχρεωτική ἐπιβολή τοιούτου εἴδους Κάρτας μᾶς εὑρίσκει
ἀντιθέτους.
Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν λησμονοῦμε ὅτι «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ
κόσμῳ», καί ὅτι ὁ Χριστός «νενίκηκε τόν
κόσμον»· τοῦτο ὅμως δέν συνεπάγεται
καί τήν συμφωνία μας σέ ὑποχρεωτικές
καί ἀνελεύθερες πρακτικές. Εὐχόμεθα
ὁλοψύχως ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Προστάτις καί Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, νά δίδη στόν εὐλαβή λαό τῆς πατρίδος μας
τήν δύναμι νά ἀνταπεξέρχεται σέ ὅλες
τίς δυσκολίες τοῦ βίου, μάλιστα μέσα
στή δυσχερή αὐτή συγκυρία πού διερχόμεθα.
Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει
Ἀντιπρόσωποι καί Προϊστάμενοι τῶν
εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ἄθω
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ΒΙΒΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ

XPONIA MAPTYPΩN

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

§16
«Ἄς εἶναι εὐλογημένο τ’ ὄνομα τοῦ Κυρίου», εἶπε ὁ Σατούριος κάνοντας τό σταυρό
του. «Ἀμήν», ἀπάντησαν οἱ σύντροφοί του.
Ὅλοι ἔφαγαν λίγο ἀπ’ τά φαγητά, χωρίς νά
πιοῦν καθόλου κρασί. Τό πλῆθος παρατηροῦσε μέ ἔκπληξη τήν ἐγκράτεια αὐτῶν
τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἀξιοσυμπάθητη
κι ἐπιβλητική γαλήνη, πού ’ταν ζωγραφισμένη σ’ ὅλων τά πρόσωπα. Ξαφνικά
μιά ἄγρια φωνή ἀκούστηκε:
-Εἶναι ἄνανδροι! Εἶναι φοβιτσιάρηδες! Ἡ μεγάλη τους δειλία
τούς ἔκοψε τήν ὄρεξη! Ὡραῖο θέαμα θά ἔχουμε αὔριο στό ἀμφιθέατρο. Θά τούς δεῖς πόσο θά
εἶναι κιτρινισμένοι καί θά τρέμουν σχεδόν σάν πεθαμένοι ἀπ’
τόν τρόμο τους, ὅταν τά θηρία
ἐλεύθερα θά ὁρμήσουν ἐναντίον
τους!
-Ποιός εἶπε ὅτι εἴμαστε δειλοί;
φώναξε ὁ Σατούριος. Δέ μᾶς
ἐνδιαφέρουν τά ὀρεκτικά φαγητά σας καί
σπάνια κρασιά. Δέν ἔχουμε ἀνάγκη νά ναρκώσουμε τίς αἰσθήσεις μας μέ τό μεθύσι,
ὅπως κάνουν οἱ κοινοί ἐγκληματίες. Δέ φοβόμαστε νά ἀντικρύσουμε τό θάνατο. Ὁ κατήγορός μας ἄς ἔρθει, ἄν θέλει, αὔριο καί θά
δεῖ, ἄν εἴμαστε χλωμιασμένοι μπρός στά
λιοντάρια καί τίς τίγρεις.
Τά λόγια αὐτά, γεμάτα ἀσάλευτη πεποίθηση, ἔκαναν μεγάλη ἐντύπωση στό
πλῆθος. Στίς καρδιές μερικῶν φάνηκε κάποιο αἴσθημα συμπάθειας. Ἀκόμη καί
κεῖνοι πού εἶχαν ἔρθει μέ τό σκοπό νά
ἐξευτελίσουν τούς Χριστιανούς συγκρατήθηκαν ἀπό κάποια ντροπή κι ἀπό κάποιο σεβασμό. Τά χλευαστικά λόγια χάνο-

νταν στό στόμα τους, ὅταν παρατηροῦσαν
μέ ζωηρή περιέργεια τούς παράδοξους
αὐτούς ἀνθρώπους, πού ἐνῶ ἔβλεπαν μπροστά τους τό θάνατο, ἐν τούτοις εἶχαν τέτοια
ψυχραιμία καί ἠρεμία.
-Κοιτάξτε μας καλά, ἐξακολούθησε ὁ Σατούριος, γιά νά μᾶς ἀναγνωρίσετε τή φοβερή ἐκείνη μέρα, ὅταν ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας,
θά ἔρθει νά κρίνει ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.
Τώρα βλασφημεῖτε τ’ ὄνομά Του, γιατί δέν
Τόν γνωρίζετε. Ζητᾶτε νά μᾶς κατασπαράξουν τ’ ἄγρια θηρία γιατί δέν
προσκυνοῦμε τούς ψεύτικους
θεούς σας. Γιατί δουλεύουμε μέ
ὅλη μας τήν καρδιά τόν ἕνα ἀληθινό Θεό, τόν Κυβερνήτη τοῦ
οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Ἀλλ’ ὅταν
ἔρθει ἐκείνη ἡ μέρα, ἡ μέρα τῆς
κρίσεως, θά τρέμετε καί θά ’χετε
παραλύσει ἀπό φόβο μπρός στό
θυμωμένο καί ὀργισμένο πρόσωπο τοῦ δίκαιου Κριτῆ. Γιά σᾶς
θά ἔχει μονάχα κατάρα καί ὀργή.
Ἡ παντοδύναμη δικαιοσύνη Του
θά σᾶς ρίξει στήν ἄβυσσο τοῦ σκοταδιοῦ,
ὅπου ὁ ἀφέντης σας, ὁ διάβολος, κυβερνάει
στούς αἰῶνες. Ναί, παρατηρῆστε μας καλά,
γιατί τότε θά μᾶς δεῖτε μέ τά στεφάνια τῆς
δόξας μέσα σέ πέλαγος οὐράνιας χαρᾶς καί
εὐδαιμονίας. Ἔτσι, ὁ Κύριος, πού λατρεύουμε, θά ἐκδικηθεῖ τό αἷμα τῶν μαρτύρων
Του. Μερικοί ἀπό σᾶς φαίνονται ὅτι αἰσθάνονται κάποιο οἶκτο γιά μᾶς, ἀλλά κι αὐτοί
ἀναμφιβόλως θά δοκιμάσουν αὔριο τρελλή
χαρά, ὅταν θά μᾶς παρατηροῦν στήν ἐπιθανάτια ἀγωνία μας. Φυλάξτε, φίλοι μου, τόν
οἶκτο γιά τόν ἑαυτό σας. Ἐμεῖς δέν ἔχουμε
ἀνάγκη. Ἀπ’ τή στιγμή πού καταταχθήκαμε κάτω ἀπ’ τή σημαία τοῦ Χριστοῦ,
ἀφιερώσαμε τή ζωή μας σ’ Αὐτόν, καί
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εἴμαστε ἕτοιμοι γιά θυσία. Μιά μονάχα
λέξη ἦταν ἀρκετή γιά νά μᾶς δώσει τή λευτεριά μας, ὅπως ξέρετε. Ἔγινε κάθε προσπάθεια γιά νά μᾶς ἀποσπάσουν τή λέξη
αὐτή. Ἀρνηθήκαμε ὅμως νά ποῦμε τή λέξη
αὐτή. Μᾶς ἁλυσόδεσαν· μᾶς φόρτωσαν σιδερένιες ἁλυσίδες· μᾶς μαστίγωσαν σκληρά· μᾶς βασάνισαν μέ κάθε λογῆς βασανιστήρια. Ἀλλά ποιός ἄκουσε ἔστω κι ἕνα παράπονο νά ξεφύγει ἀπ’ τό στόμα μας; Θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μας εὐτυχισμένους
καί χαίρουμε, γιατί ἄφησε ὁ Θεός νά πάθουμε γιά τ’ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Τέσσερις τώρα ἑβδομάδες περιμένουμε μέ πόθο τήν ἡμέρα αὐτή, τήν πιό εὐτυχισμένη
τῆς ζωῆς μας πού θά ἔχουμε τόν τελειωτικό μας θρίαμβο. Ἐλᾶτε ὅλοι σας αὔριο,
καί θά μᾶς δεῖτε νά προχωροῦμε, γιά ν’
ἀνταμώσουμε τό θάνατο ὄχι μέ φόβο, ἀλλά
μέ μεγάλη χαρά. Θά γιορτάσουμε τή χαρούμενη αὐτή μέρα, πού τόσο πολύ ποθήσαμε.
Τότε ἡ ἴδια φωνή πού εἶχε πρίν βγεῖ ἀπ’
τό πλῆθος ξανακούστηκε: «Ναί, αὔριο·
αὔριο θά ’χουμε μεγάλο πανηγύρι στό ἀμφιθέατρο. Θά εἶμαι ἐκεῖ, ἐγωίστρια Περπέτουα, γιά νά δῶ νά χύνεται τό αἷμα σου καί
νά κατακομματιάζονται τά κόκκαλά σου».
Ἡ Φηλικιτάτη χλώμιασε κι ἔκρυψε τό
πρόσωπό της στόν κόρφο τῆς κυρίας της.
Γνώριζε τή φωνή. Ἦταν ὁ ἄθλιος πατέρας
της... Ἐνῶ ὁ ὄχλος ἄρχισε νά διαλύεται μέ
ντροπιασμένη σιωπή, οἱ φύλακες ὁδήγησαν
ξανά τούς ὁμολογητές στή φυλακή.
Στό ἀμφιθέατρο.
Τό πρωί τῆς ἡμέρας ἐκείνης, πού ἐπρόκειτο νά γίνουν οἱ δημόσιοι ἀγῶνες πρός τιμή τῶν γενεθλίων τοῦ αὐτοκράτορα, ἡ Καρχηδόνα παρουσίαζε ἀσυνήθιστη κοσμοσυρροή καί μεγάλη κίνηση. Ἀπ’ ὅλες τίς πόλεις
καί τά χωριά εἶχε μαζευθεῖ πλῆθος κόσμου,
καί, προτοῦ ἀκόμα καλοξημερώσει, τό ἕνα
τρίτο τοῦ εὐρύχωρου ἀμφιθεάτρου εἶχε γεμίσει ἀπό περίεργους θεατές. Μέ μεγάλη
ἀνυπομονησία καί ἀγωνία περίμεναν νά παρακολουθήσουν τούς ἀγῶνες καί νά δοῦν
τούς μάρτυρες νά κατασπαράσσονται ἀπ’ τ’
ἄγρια θηρία. Ἦταν ἀργία, οἱ δουλειές εἶχαν
σταματήσει καί τό λιμάνι ἦταν ἔρημο. Ἡ πό-
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λη εἶχε σχεδόν ἀδειάσει. Θά ’λεγε κανείς ὅτι
ὁ λαός ἔφυγε, φοβισμένος ἀπό κάποια
ἐχθρική ἐπιδρομή.
Ὕστερα ἀπό λίγες ὧρες ἀνάπαυση, τή
νύκτα, οἱ ὁμολογητές συγκεντρώθηκαν γιά
νά παραστοῦν στή θεία εὐχαριστία, πού
ἐπρόκειτο νά τελέσει ὁ Σατούριος. Ὅπως
καί τήν προηγούμενη μέρα, εἶχε στηθεῖ ἕνα
πρόχειρο θυσιαστήριο, κι οἱ τέσσερις δέσμιοι πού εἶχαν ἀπομείνει πῆραν ἀπ’ τά
χέρια τοῦ συνομολογητῆ ἱερέα τόν
Ἄρτο τῆς ζωῆς, σάν ἐφόδιο, γιά τήν τελευταία τους αὐτή μέρα. Ὁ ἥλιος ἀνέτειλε
λαμπρός. Οἱ ὁμολογητές, προτοῦ ἀφήσουν
τή φυλακή, γονάτισαν μπρός στόν ἱερέα,
πῆραν τήν εὐλογία του καί ἀντάλλαξαν τό
τελευταῖο φίλημα τῆς εἰρήνης. Ξεκίνησαν.
Ὁ Σατούριος βάδιζε πρῶτος. Ἦταν
ὄμορφος ἄνθρωπος, κι ἡ ἔκφρασή του ἦταν
εὐγενικιά καί χαρούμενη. Ἔπειτα ἐρχόταν ὁ
Σατουρνῖνος κι ὁ Ρεβοκᾶτος, ψιθυρίζοντας προσευχές. Ἡ Φηλικιτάτη δέν μποροῦσε νά συγκρατήσει τά συναισθήματά
της· μέ δυνατή φωνή ἔψελνε ὕμνους στό
Θεό. Πλάι της βάδιζε ἡ εὐγενικιά κόρη τοῦ
Ἄννωνος, ἡ Βίβια Περπέτουα, μέ βῆμα
σταθερό, μέ τά μάτια κάτω καί τήν ὄψη
ἥσυχη κι ἀτάραχη, γεμάτη ἀφοσίωση
στήν ἀγάπη Ἐκείνου. Μόλις οἱ μάρτυρες
ἔμπαιναν στήν παλαίστρα, ἡ Βίβια γονάτισε
καί φώναξε:
-Μητέρα, ἀγαπημένη μου μητέρα, ἔλα
νά χαρεῖς μέ τήν κόρη σου, καί δῶσε μου
τήν εὐχή σου τίς τελευταῖες αὐτές στιγμές.
Μιά κυρία πού τό παρουσιαστικό της κι
οἱ τρόποι της μαρτυροῦσαν τήν εὐγενικιά
της καταγωγή, ἔπεσε τότε στήν ἀγκαλιά
της.
-Ὁ Θεός νά σ’ εὐλογήσει, Περπέτουά μου.
Ἔχε θάρρος κι ἀνδρεία, καλό μου παιδί.
Δείξου ἄξια τοῦ Χριστοῦ, τοῦ μοναδικοῦ
Λυτρωτῆ μας, τοῦ Θεοῦ μας. Δέ θά σταματήσω νά προσεύχομαι γιά σένα, ἕως
ὅτου τελειώσει ὁ ἀγώνας σου.
(Συνεχίζεται)
«ΒΙΒΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ» Ἔκδοση «ΖΩΗΣ», 1990
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ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ENA KAΘE ΦOPA

ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Καί προσέξτε κάτι.
Ὁ λαός δέν πρέπει, δέν χρειάζεται
δεύτερη γνώμη γιά ὁποιοδήποτε θέμα.
Κι αὐτό ἀκριβῶς σημαίνουν οἱ παρωπίδες πού φοράει ὁ τηλεθεατής στή γελοιογραφία. Φαίνεται θά εἶναι τόσο
«ἰδανική» ἡ νέα αὐτή Πολιτεία πού
πᾶνε νά δημιουργήσουν, ὥστε θά καλύπτει τέλεια ὅλες τίς εἰδήσεις καί συνεπῶς θά εἶναι περιττή κάθε ἄλλη ἄποψη.
Καί αὐτό τό σκίτσο τοῦ μακαριστοῦ
πλέον γελοιογράφου Ἠλία Σκουλᾶ. Κι
αὐτό τό σκίτσο διδακτικό. Κάθε σκίτσο
κι ἕνα μάθημα. Καί μιά διδασκαλία. Ὁ
λόγος γιά τήν παγκοσμιοποίηση ἤ,
ἀλλιῶς, γιά τή Νέα Τάξη Πραγμάτων.
Κι αὐτό σημαίνει, ἕνα μόνο παγκόσμιο
κράτος μέ ἕνα καί μοναδικό πολιτικό
ἡγέτη. Τό ἴδιο καί μέ ἕνα θρησκευτικό
ἡγέτη ὅλων τῶν θρησκειῶν. Κι αὐτοί θά
κυβερνοῦν τόν κόσμο ὅλο. Ὁ ἕνας στήν
πολιτική καί ὁ ἄλλος στίς θρησκεῖες.
Καί ὅλος ὁ λαός θά συντονίζεται καί θά
ρυθμίζεται στή ζωή του ὅλη ἀπό
αὐτούς. Στά καθήκοντα καί στίς ὑποχρεώσεις τους.
Ὁ γελοιογράφος, σέ μιά ἀπό τίς πολλές γελοιογραφίες του στό βιβλίο του
«ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ», παρουσιάζει
μέ τό πεννάκι του τόν τομέα τῆς πληροφόρησης. Καί αὐτή ἡ πληροφόρηση
θά γίνεται ἀπό ἕνα καί μοναδικό τηλεοπτικό κανάλι καί ἀπό μιά μόνον ἐφημερίδα. Ἀπό τά δυό αὐτά «ΜΜΕ» θά
μαθαίνει ὁ λαός τά πάντα. Γιά ὅ,τι
ἐνδιαφέρεται καί γιά ὅ,τι τόν ἀπασχολεῖ. Ἀντιπολίτευση δέν θά ὑπάρχει, γιά
νά ἔχει ὁ λαός καί ἕνα δεύτερο κανάλι
καί μιά δεύτερη ἐφημερίδα, ὥστε νά
πληροφορεῖται καί μιά δεύτερη ἄποψη
στά τρέχοντα θέματα.

Καί θά γίνει αὐτή ἡ νέα Πολιτεία;
Αὐτοί πού συνέλαβαν αὐτήν τήν ἰδέα
αὐτό φρονοῦν καί αὐτό λένε. Καί σ’
αὐτό ἤδη ἀποβλέπουν ὅλα ὅσα βλέπουμε καθημερινά. Οἱ ἐπιμέρους ἱστορίες,
παραδόσεις, ἤθη καί ἔθιμα σιγά-σιγά
σβήνουν. Καί ὅλη αὐτή ἡ προεργασία
γίνεται στή μαθητιῶσα νεολαία μέ ἐπίκεντρο τά Ὑπουργεῖα Παιδείας. Γι’
αὐτό ἡ νεολαία μας ἀγνοεῖ τήν ἑλληνική
ἱστορία μέ τίς ἐπικές νίκες καί τούς
θριάμβους. Ἐκεῖνες τοῦ Μαραθώνα,
τῆς Σαλαμίνας, τῶν Πλαταιῶν, τῶν
Θερμοπυλῶν τή θυσία. Τά ὁλοκαυτώματα στό Σούλι, στό Ἀρκάδι, στό Μεσολόγγι. Πάνω στά βουνά τῆς Πίνδου
καί τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καί ἄλλα.
Ρωτῆστε μαθητές καί μαθήτριες καί θά
διαπιστώσετε αὐτό πού λέμε. Θά καταργηθοῦν τά ἔθνη, τά σύνορα κ.λ.π.
Ὅλος ὁ κόσμος θά γίνει ἕνα κράτος.
Μιά πολιτεία καί μόνο. Βέβαια αὐτό
θά γίνει ἄν τό ἐπιτρέψει ὁ Θεός, πού
κυβερνᾶ ὅλο τό σύμπαν. Γιατί ὁ Θεός,
ὅπως λέει ὁ Προφήτης, ἄν δέν τό θέλει
νά γίνει αὐτό, τότε «ὁ κατοικῶν ἐν
οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καί ὁ
Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς» (Ψαλμ. 2,
4). Δηλαδή, Αὐτός πού κατοικεῖ στούς
οὐρανούς θά περιπαίξει τά ἁμαρτωλά
ἔθνη καί θά τούς χλευάσει. Θά τούς κάνει καταγέλαστους ἐνώπιον ὅλων.
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ΕΣΗΕΜ-Θ: Τίμησε τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
(15-12-2014)
Στίς 15 Δεκεμβρίου 2014, τό Μορφωτικό
Ἵδρυμα τῆς Ἕνωσης Συντακτῶν Ἡμερησίων
Ἐφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων «Ἐπίμονοι
Θεσσαλονικεῖς», τίμησε τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» γιά τήν ἐπί 38 συνεχῆ χρόνια προσφορά
πνευματικῆς καί ὑλικῆς στήριξης σέ κρατουμένους ὄχι μόνο τῶν ἑλληνικῶν Φυλακῶν,
ἀλλά καί πολλῶν Φυλακῶν τοῦ λοιποῦ κόσμου. Μιά προσφορά μοναδική στή μορφή
της, γιατί δίδεται χωρίς καμιά διάκριση πρός
ὅλους, ἀφοῦ ὅλοι εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ὁ
κάθε ἄνθρωπος, εἴτε ἐντός τειχῶν εἴτε ἐκτός,
εἶναι ἕνα παιδί τοῦ Θεοῦ. Εἶναι «ὁ πλησίον».
Καί μάλιστα ὁ κρατούμενος εἶναι πιό συμπαθής πλησίον, γιατί βρίσκεται σέ ἰδιαίτερα ξεχωριστή ἀνάγκη. Εἶναι «ὁ ἀσθενῶν, ὁ ἐμπεσών
εἰς τούς ληστάς» (Λουκ. 10, 30-36) τῆς ζωῆς,
κατά τήν Παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη.
Τήν ὅλη διοργάνωση τῆς τιμητικῆς ἐκδήλωσης ἀνέλαβε, μετά ἀπό τήν ὁμόφωνα ἀποδεκτή πρόταση γιά τή βράβευση τοῦ ἔργου τοῦ
π. Γερβασίου ἀπό τό δημοσιογραφικό κόσμο,
ὁ κ. Βασίλειος Κοντογουλίδης, Δημοσιογράφος, Γεν. Γραμματέας τοῦ Δ.Σ. τῆς ΕΣΗΕΜ-Θ
καί Διευθυντής τοῦ FM100.
Ὁ κ. Τάσος Φωκιανίδης, Πρόεδρος τοῦ
Δ.Σ. τῆς ΕΣΗΕΜ-Θ, ἀπευθυνόμενος στό
ἀκροατήριο τῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων
της, ἐξέφρασε τό θαυμασμό του καί τήν πεποίθησή του γιά τή δύναμη τῆς ἀγάπης πρός τόν
ἄνθρωπο, τήν ὁποία οὐσιαστικά ὅλοι ὀφείλουμε νά δίνουμε. Τή χρωστοῦμε ὁ ἕνας πρός τόν
ἄλλο.
Εἶπε μεταξύ ἄλλων ὁ κ. Τάσος Φωκιανίδης:
«...Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Αὐτό εἶναι ἡ πρώτη
καί ἡ τελευταία ἀπάντηση σέ ὅλα τά ἐρωτήματα πού ὑπάρχουν. Ἡ ἀφετηρία γιά κάθε ἀπάντηση σέ ὅ,τι ἀναζητᾶμε. Αὐτήν τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ κι αὐτό τό φῶς τοῦ Θεοῦ τά εἴδαμε μέ τά
μάτια μας καί τήν ψυχή μας σ’ ἕναν ἐπίμονο
Θεσσαλονικιό. Σ’ ἕναν ἐπίμονο ἄνθρωπο. Σ’
ἕναν ἐπίμονο πολίτη τοῦ κόσμου. Στόν π. Γερ-

βάσιο. Εἴδαμε τό πλούσιο περίσσευμα ἀγάπης
καί φωτός μέσα στήν καρδιά του νά τό δίνει καί
νά τό μοιράζει ἀδιακρίτως σέ ὅλους, ἰδιαίτερα
σ’ αὐτούς πού δυστυχῶς πολλοί ἀπό μᾶς ἔχουμε ἐπιλέξει νά ἀποστρέφουμε τά βλέμματά μας.
Στούς κρατουμένους σέ φυλακές γιά ὁποιονδήποτε λόγο. Ὁ Θεός ἔχει δώσει αὐτήν τή δύναμη
στόν π. Γερβάσιο, νά πηγαίνει ἐκεῖ πού κανείς
ἀπό μᾶς δέν μπορεῖ εὔκολα νά πάει καί νά δείχνει στόν καθένα μας ὅτι «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί».
Αἰσθάνομαι μεγάλη τιμή σήμερα πού σάν Ἕνωση Συντακτῶν θά ἀποδώσουμε τιμή στόν π.
Γερβάσιο, ἕναν ἄνθρωπο πού γεμίζει τήν καρδιά του καί μᾶς μέ φῶς...».
Καί στό σημεῖο αὐτό ὁ κ. Πρόεδρος ἐπέδω-

σε στόν π. Γερβάσιο τιμητική πλακέτα, γιά τά
38 χρόνια προσφορᾶς καθαρῆς καί χριστιανικῆς ἀγάπης στούς κρατουμένους ὅλης τῆς
γῆς.
Ὁ κ. Βασίλειος Κοντογουλίδης, ὁ ἐμπνευστής αὐτῆς τῆς βραδιᾶς καί συντονιστής τῆς
λιτῆς ἐκδήλωσης, παρουσίασε τούς τρεῖς εἰσηγητές, οἱ ὁποῖοι εὐχαρίστως ἀνέλαβαν νά
σκιαγραφήσουν τήν προσωπικότητα τοῦ π.
Γερβασίου, ὡς ὑπευθύνου τῆς ὅλης Διακονίας
ἀγάπης πρός τούς κρατουμένους.
Κατά σειράν, ἀνέβηκαν στό βῆμα τῆς
ΕΣΗΕΜ-Θ:
1. Ὁ κ. Νικόλαος Ἀσλανίδης, δόκιμος δημοσιογράφος τῆς ΕΤ3 ἐπί σειρά πολλῶν ἐτῶν,
ὁ ὁποῖος προλογίζοντας τήν προβολή ἐπί τῆς
ὀθόνης μιᾶς ἐκπομπῆς του ἀπό τά
«ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ» ἀναφορικά μέ τό
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ἔργο τοῦ π. Γερβασίου στά Νησιά
Φίτζι, εἶπε μεταξύ
ἄλλων:
«...Εἶχα τή χαρά καί τήν τιμή νά
γνωρίσω τό ἔργο
τοῦ π. Γερβασίου
Ὁ κ. Ν. Ἀσλανίδης
ἀπό κοντά στήν
ἐκπομπή μου «ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ», κυρίως ὅταν ἄκουσα ὅτι προτάθηκε γιά τό Βραβεῖο Νόμπελ Εἰρήνης. Τόν ἀκολούθησα, γιά
νά καταλάβω τό βάθος τῆς ἀγάπης του γιά
τόν κρατούμενο, στίς μακρινές Φυλακές τῆς
Ν. Ζηλανδίας καί τῶν Νησιῶν Φίτζι, στήν
ἀνατολική ἐσχατιά τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ.
Ἔμεινα βαθύτατα συγκινημένος ὅταν ἄκουσα
τόν ἄνθρωπο αὐτό νά μιλάει μέ τόση ἀγάπη
γιά τήν ἀγάπη σέ ἀνθρώπους πού δέν γνωρίζουν οὔτε τή λέξη Χριστιανισμός. Ἔμεινα κατάπληκτος ἀπό τήν ἐπικοινωνία πού εἶχε μέ
τούς ἀνθρώπους ἐκείνους, πού τόν ἄκουγαν
προσηλωμένοι καί ἀπορημένοι γιά τήν ἀγάπη
τοῦ Ἕλληνα αὐτοῦ ἱερωμένου, πού ἦρθε ἀπό
τή μυθική γι’ αὐτούς μακρινή καί μικρή Ἑλλάδα, γιά νά τούς μιλήσει γιά μιά ζωή χωρίς λάθη καί κακίες...».
***
2. Ὁ κ. Χρῆστος
Κούρτης, Δημοσιογράφος-Θεολόγος
καί
Φιλόλογος,
ἦταν ἰδιαίτερα γλαφυρός στό λόγο του
γιά τό θεάρεστο
ἔργο ἀγάπης πρός
Ὁ κ. Χρ. Κούρτης
τούς πάσχοντες σέ
φυλακές, ὡς ἀδιάψευστος αὐτόπτης μάρτυρας τῆς Διακονίας αὐτῆς:
«Τόν π. Γερβάσιο τόν γνώρισα πρώτη φορά τό 2007 προκειμένου νά πραγματοποιήσουμε μιά ἐκπομπή. Τότε ἤμουν στά πλατώ
τῆς Δημοτικῆς Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης
TV100, ὡς παραγωγός καί παρουσιαστής τῆς
θρησκευτικῆς ἐκπομπῆς «Ὀρθοδοξία καί Σύγχρονος Κόσμος», τῆς παλαιότερης θρησκευτικῆς ἐκπομπῆς στά τηλεοπτικά δρώμενα τῆς

Τίμησε τή Διακονία ἡ ΕΣΗΕΜ-Θ
χώρας...
Εὐθύς ἐξαρχῆς, ἐκεῖνο πού πραγματικά σέ
καθηλώνει, σέ μαγεύει, εἶναι ἡ ἀμεσότητα τοῦ
λόγου, ἡ εἰλικρίνεια τῶν λέξεων, ἡ εὐθύτητα
τοῦ χαρακτήρα, ἡ μειλίχια παρουσία, ἡ
εὐστοχία στήν ψυχή. Ὅλα αὐτά βέβαια τυχαῖα; Δέν τό νομίζω. Καί τοῦτο γιά τόν
ἁπλούστατο λόγο, ὅτι ὁ γέροντας Γερβάσιος
εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πού ζεῖ. Μάλιστα, εὖ ζεῖ.
Γιατί ἐδῶ καί 40 χρόνια ἔχει ἐπιλέξει νά καλυτερεύσει τίς ζωές τῶν ἄλλων, καί ἰδίως τῶν
κατατρεγμένων καί ἀπορριμμένων ἀπό τήν
κοινωνία, προσφέροντας τή δική του. Θυσιάζει τή βιοτή του, γιά νά ζήσει τή ζωή του. Μιά
θυσία, πού ἀνατροφοδοτεῖ τίς μπαταρίες του
μέ ἀπίστευτη καί ἀστείρευτη ἐνέργεια ἀκόμη
καί μέχρι σήμερα...
Νά σκεφτοῦμε μόνο πώς εἶναι, ἴσως, ὁ μοναδικός ἄνθρωπος στήν οἰκουμένη πού μπορεῖ καί εἰσέρχεται σέ φυλακές ὑψίστης ἀσφαλείας ἄλλων χωρῶν χωρίς βασικές διαδικασίες. Αὐτό καί μόνο δείχνει τήν παγκόσμια
ἀποδοχή τοῦ προσώπου, ἀλλά καί τοῦ ἔργου
τῆς Διακονίας Φυλακισμένων «Ὁ Ἅγιος Ληστής» πού ἡγεῖται ὁ π. Γερβάσιος μέ τούς
ὑπερπολύτιμους συνεργάτες του. Ἴσως γιατί
καί μόνο στήν παράθεση τῶν στοιχείων πού
λένε πώς οἱ ἀποφυλακίσεις ἔχουν ἀγγίξει τίς
16.000, προσφέροντας ἕνα ποσό ἄνω τῶν 4,5
ἑκατομμυρίων εὐρώ, εἶναι ἀδιάσειστοι μάρτυρες τῆς διακονίας αὐτῆς.
Μέχρι τώρα, δυό, ἀπό τά πολλά, στοιχεῖα
ἐντοπίσαμε πού ἔχει. Τήν αὐταπάρνηση καί
τήν ἁπλότητα. Ζητούμενα πού τόσο ἀνάγκη
ἔχουμε σήμερα. Ὁ γέροντας αὐτός ἀγαπιέται,
γιατί ἀντί νά ἁρπάξει ἀπό τίς ζωές τῶν
ἄλλων, τίς ἐπιστρέφει, γεμίζοντάς τες μέ ζωτικότητα, προσδοκία, ἐλπίδα, ἐμπλουτισμένες
μέ πνεῦμα ἀλλοιωμένο ἀπό τήν καλή ἀλλοίωση. Χωρίς νά φείδεται κόπου καί ἀντιδράσεων. Θυμίζω ἐδῶ τή χαρακτηριστική περίπτωση τοῦ Πάσσαρη...
Τό μόνο, λοιπόν, γιά τό ὁποῖο ὁρμάει ὁ γέροντας καί γίνεται ἕνας βίαιος ἅρπαγας, ἕνας
ἀδηφάγος ληστής, εἶναι ὅταν ἐπιζητεῖ τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Καί αὐτό, γνωρίζει καλύτερα ἀπ’ ὅλους μας ἐδῶ μέσα, πώς τό ἐπι-
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τυγχάνεις, ὅταν δοθεῖς ὁλοκληρωτικά στόν
ἄλλον, καί δή στόν πονεμένο, στόν κατατρεγμένο, στόν ἀδικημένο, στόν ἀποκλεισμένο.
Ληστεύει τίς καρδιές μας καί μαζί καί τόν Παράδεισο. Καί μόνο γι’ αὐτό θά ἔπρεπε νά σᾶς
κλείσουμε στή φυλακή, γέροντα...
Πάντα ἐνθυμοῦμαι μία ἀποστροφή τοῦ λόγου του: «Θά ἤθελα νά πεθάνω μέσα σέ μία
φυλακή, τή στιγμή πού θά ἐπισκέπτομαι, θά
ὑπηρετῶ, θά διακονῶ ἕναν ἀκόμη φυλακισμένο, ἕναν ἀκόμη ἀδελφό». Ὅταν ὁ Θεός τό
ἀποφασίσει, Γέροντα, εὔχομαι νά γίνει ἔτσι».
***
3. Ὁ κ. Θωμᾶς
Τιμαμόπουλος, μέλος τῆς Ἑλληνικῆς
Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς, πρωταθλητής κωπηλασίας καί
Ἐπιχειρηματίας,
σκιαγράφησε τόν
Ὁ κ. Θ. Τιμαμόπουλος
ὑπεύθυνο τῆς Διακονίας αὐτῆς ὡς πρωταθλητή τοῦ πνεύματος
τῆς ἀγάπης: «...Ὁ Γέροντας Γερβάσιος δέν
χρειάζεται ἰδιαίτερη παρουσίαση. Εἶναι ἤδη
πολύ γνωστός στούς ὀρθοδόξους Χριστιανούς, στούς ἀλλόθρησκους καί σέ πολλές
χῶρες τοῦ κόσμου καί ὡς Καλός Σαμαρείτης,
ὁ Ἄγγελος τῶν φυλακισμένων, ὁ Ἅγιος τῶν
φυλακῶν. Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στό ἔργο Του
ἐμφανής. Ἕνα ἔργο μοναδικό, ἀσύλληπτο
στόν κοινό νοῦ, ἀσύγκριτο, πάνω ἀπό κάθε
προσδοκία...
Ἀγαπᾶτε, Γέροντα, περισσότερο ἀπό τόν
ἑαυτό σας ὅλους τούς παραβατικούς μέ ὅλη
σας τή δύναμη κι ὡς ἀνταπόδοση ὅμως προσλαμβάνετε μέσα σας τά παθήματα αὐτῶν
πού ἀγαπᾶτε. Ὤ, μεγαλεῖο συμπάσχουσας
ἀγάπης καί ψυχῆς! Σ’ αὐτήν λοιπόν τήν ἀγάπη πιστεύω ὅτι ἀνήκει ἡ αἰωνιότητα. Φέρει
μέσα της τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως, ἀγκαλιάζει τή γνώση, τή χαρά καί τό φῶς. Ἔτσι
ἔλεγε καί ὁ Μέγας Παῦλος. «Χωρίς ἀγάπη
ὅλες οἱ ἀρετές καταλήγουν στό μηδέν».
Ὁ Ἅγιος Ληστής, ἀφοῦ λήστεψε ὅλους τούς
συναθρώπους του, μέ ἀσύλληπτο τρόπο, λήστεψε καί σέ λίγα λεπτά τόν αἰώνιο Παράδει-
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σο· καί δέν ἔφτανε μόνον αὐτό, λήστεψε καί
τή δική σας συμπάσχουσα ἀγάπη! Ὤ, μεγαλεῖο ψυχῆς καί μετάνοιας ἀπό ἕναν πρώην ληστή! Ἐσεῖς μέ ἀσύλληπτο τρόπο καί μέ μιά
ἀσύλληπτη ἰδέα γιά ὅλους ἐμᾶς, κάνατε πράξη τό 1978 μαζί μέ τήν Ἀδελφότητα τήν Διακονία στούς ἄπορους φυλακισμένους ὅλου
τοῦ κόσμου ἀσχέτως φύλου-φυλῆς καί θρησκείας καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά προσφάτως
κάνατε καί ναΐσκο στόν Ἅγιο, μοναδικό στόν
κόσμο! Ξέρω, Γέροντα, ἔτσι ἁπλά, ὅτι ἡ ψυχή
σας δέν μπορεῖ νά συμβιβαστεῖ ὅτι κάποιος θά
χαθεῖ αἰώνια! Τό βλέπω καί τό αἰσθάνομαι σέ
κάθε σας κήρυγμα, σέ κάθε σας παρουσία. Γιά
σᾶς ὁ καθένας πού σώζεται ἀπό τόν Χριστό,
ἀποτελεῖ ἀνυπέρβλητη ἀξία! Τό θέλετε πολύ
καί πιστεύετε ὅτι ὁ Κύριος ὁ πολυέλεος καί ὁ
πολυεύσπλαγχνος θά βρεῖ τρόπο νά μᾶς σώσει ὅλους! Ἀρκεῖ ὅλοι νά σκεφτόμαστε τήν
σωτηρία ὅλων καί νά προσευχόμαστε γιά
ὅλους...
«Νά ἀγαπήσεις τόν ἐχθρό σου» γιά σᾶς
εἶναι ἔργο ζωῆς. Γιά μᾶς ξένο, ἀποκρουστικό
καί πολλές φορές μαρτυρικό! Πῶς νά ἀγαπήσουμε τόν ἐχθρό μας! Ὅταν εἶναι δύσκολο
πρῶτα νά ἀγαπήσουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό μας,
δυσκολότερο νά ἀγαπήσουμε τόν πλησίον
μας, ἀκόμη καλά-καλά καί τόν ἐξ αἵματος
ἀδελφό μας! Πῶς νά μήν σᾶς ὀνοματίσω Ἀληθινό ἀθλητή τοῦ Χριστοῦ; Πῶς νά μή σᾶς
θαυμάζω!...
Ὡς μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμπιακῆς
Ἐπιτροπῆς πῶς νά μήν σᾶς ὀνοματίσω Ὀλυμπιονίκη ἀθλητή τοῦ Χριστοῦ καί ὡς διεθνής πρωταθλητής ποδηλασίας πῶς νά μήν
σᾶς ὀνοματίσω Διεθνή Πρωταθλητή τοῦ
Χριστοῦ! Τό ἄθλημά σας θεάρεστο, ἀνιδιοτελές, μοναδικό, φιλανθρωπικό, ἱεραποστολικό,
κοινωνικό, παγκόσμιο ἀλλά καί πάνω ἀπ’ ὅλα
σωτήριο! Εἶναι ἕνα σπάνιο ἄθλημα τόσο μεγάλης ἀξίας καί δυσκολίας, πού μόνο ἐσεῖς
μπορεῖτε νά τό κάνετε τόσο ἁπλά, μέ τή βοήθεια τῆς Ἀδελφότητας καί τῆς θείας Χάριτος.
Τό κύπελλο τῆς νίκης, Γέροντα Γερβάσιε,
δέν θά σᾶς τό δώσει ἄνθρωπος ἀλλά ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Εἶναι ἀμύθητης
ἀξίας, εἶναι ἐξαιρετικά πανέμορφο καί μονα-
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δικό, ἀσήκωτο καί γεμάτο ἀπό ἔργα ἀγάπης!
Δίνει τά ἀπαραίτητα ἐδῶ στή γῆ, μέχρι καί
σφραγισμένο εἰσιτήριο γιά τόν αἰώνιο Παράδεισο...
Τά δικά μας κύπελλα, ἐμοῦ καί τῶν συναθλητῶν μου, πολλά, ἀλλά δυστυχῶς ἄδεια.
Ἀσήμαντης ἀξίας. Τόσος κόπος καί χρόνος
χαμένος γιά ἕνα ἐφήμερο μπράβο. Ἕνα μέρος
ἀπό τά καλύτερα νεανικά μας χρόνια χάθηκε
κυνηγώντας ἄδεια κύπελλα. Τήν περίοδο
ἐκείνη τολμῶ
νά πῶ, ἡ ζωή
μου ἦταν ἕνα
ἄδειο κύπελλο.
Πῶς νά μή
θαυμάζω
τό
κύπελλό σας!
15.750 ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατουμένων
μέ
4 .7 50. 000 ,0 0
εὐρώ. Ἔργο μοναδικό τό ἔργο
σας, θεάρεστο
ἔργο ζωῆς...».
***
Εὐχαριστώντας ὁ π. Γερβάσιος
τήν
ΕΣΗΕΜ-Θ γιά
τήν τιμητική
της ἐκδήλωση
καί τούς εἰσηγητές γιά τόν
κόπο τῆς ἀγάπης τους, νά
μιλήσουν γιά
τή Διακονία
ἀγάπης στήν
περιθωριοποιημένη κοινωνία τῶν κρατουμένων καί
νά εὐαισθητοποιήσουν τήν
κοινή γνώμη

Τίμησε τή Διακονία ἡ ΕΣΗΕΜ-Θ
γι’ αὐτήν, παρότρυνε ὅλους μας νά ἀγαπήσουμε περισσότερο ὅλους ἐκείνους τούς συνανθρώπους μας πού ἀγαπήθηκαν λίγο ἤ καί
καθόλου ἀπό ἐκείνους πού περίμεναν νά
ἀγαπηθοῦν. Νά τούς ἀγαποῦμε καί νά προσευχόμαστε γι’ αὐτούς. Εἶναι χρέος μας ἡ
ἀγάπη. Εἶναι ὀφειλή ἀδελφική. Εἶναι βασική
προϋπόθεση γιά τήν οὐράνια κληρονομιά
κατά τήν ἡμέρα τῆς τελικῆς κρίσης τῶν
ἔργων μας καί τῶν λόγων μας.
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ΑΠΟ Τ Ο ΦΩΤ ΟΡ ΕΠΟΡΤ ΑΖ ΤΗΣ ΕΚ ΔΗΛΩ ΣΗΣ

Ὁ κ. Τ. Φωκιανίδης, Πρόεδρος
τῆς ΕΣΗΕΜ-Θ, παρουσιάζει τόν
« ἐπίμονο Θεσσαλονικιό» π. Γερβάσιο καί τό ἔργο του.

Ὁ π. Γερβάσιος καταθέτει
βιωματικές ἐμπειρίες ἀπό τή
Δ ΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ.

Ἐκλεκτό τό ἀκροατήριο στήν ἐκδήλωση τῆς ΕΣΗΕΜ-Θ.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(29-12-2014)
Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γράφει γιά τή δύναμη τῆς ἀγάπης, σάν λύση ὅλων τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων πού μαστίζουν τή
ζωή τῶν ἀνθρώπων, τά παρακάτω: «Ἄν
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔδιναν καί ἔπαιρναν ἀγάπη, κανένας δέν θά ἀδικοῦσε κανέναν σέ τίποτε, ἀλλά καί φόνοι καί φιλονικίες καί πόλεμοι καί ἐπαναστάσεις καί κλοπές καί πλεονεξίες καί ὅλα τά κακά θά ἐξαφανίζονταν.
Ἀκόμη καί ἡ λέξη «κακία» θά ἦταν ἄγνωστη. Ἔτσι οὔτε νόμοι οὔτε δικαστήρια θά
χρειάζονταν, οὔτε τιμωρίες καί ποινές, «οὐκ
ἄλλου τῶν τοιούτων οὐδενός». Τίποτε ἀπό
ὅλα αὐτά τά παραπάνω» (Ε.Π.Ε. 18α, 358).
Ὑπάρχει ὅμως αὐτή ἡ ἀγάπη;
Ἀσφαλῶς ὄχι.
Γι’ αὐτό καί ὑπάρχουν ὅλες οἱ παραπάνω
συμφορές στή ζωή μας. Γι’ αυτό καί εἶναι
ἀπαραίτητα καί τά δικαστήρια καί οἱ νόμοι
καί οἱ ποινές. Ἄν δέν κυβερνᾶ τή ζωή μας ἡ
ἀγάπη, ἔτσι ὅπως ὑμνεῖται ἀπό τόν Ἀπ.
Παῦλο (Β΄ Κορ. Κεφ. 13), ἔτσι ὅπως τή βλέπουμε σαρκωμένη καί ἐσταυρωμένη στό
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄνθρωπος θά ταλαιπωρεῖται στούς δαιδαλώδεις δρόμους
τοῦ κακοῦ καί θά γεύεται διαρκῶς τήν πικρία, τή θλίψη καί τήν ἀπογοήτευση γιά «τά
ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας» (Ρωμ. 6, 23) στήν
προσωπική του ζωή. Ταλαίπωρος ὁ ἄνθρωπος χωρίς Θεό! Ἄρα χωρίς Ἀγάπη, ἀφοῦ «ὁ
Θεός ἀγάπη ἐστί»!
Πρέπει ὅμως νά μείνουμε σ’ αὐτήν τή
θλιβερή διαπίστωση;
Ἀσφαλῶς καί πάλι ὄχι.
Γιατί ὑπάρχει ἐλπίδα. Θά ὑπάρχει πάντα.
Ἡ ἐλπίδα ὅτι ἡ ἀγάπη, ἡ ἀληθινή ἀγάπη,
πού ποτέ δέν ξεφτίζει, ποτέ δέν σβήνει, ποτέ δέν χάνεται, ζεῖ. Ἐδῶ καί 20 αἰῶνες ὁ
ὕμνος τῆς ἀγάπης, τόν ὁποῖο συνέθεσε

ἀριστουργηματικά ὁ Ἀπ. Παῦλος, ἀναφέρει πώς αὐτή «οὐδέποτε ἐκπίπτει». Κι ὅταν
ἡ ἐλπίδα δέν θά χρειάζεται πιά καί θά αὐτοκαταργηθεῖ, ἡ ἀγάπη θά παραμένει ζωντανή στήν ἀνέσπερη βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή ἡ ἀληθινή ἀγάπη, ἡ αἰώνια ἀγάπη,
ἔκανε θαύματα στό πέρασμα τῶν αἰώνων. Ἡ
Ἐκκλησία μας ἐμπνεόμενη ἀπό τήν ἀσύλληπτη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά τόν ἄνθρωπο
καί βαδίζοντας στά ἴχνη τά δικά Του, δημιούργησε «Βασιλειάδες» ἀγάπης ἐκεῖ ὅπου
ὁ πόνος καί τά δάκρυα εἶχαν στήσει τό βασίλειό τους. Σεμνές διακόνισσες καί ἀκούραστοι διάκονοι μέ τήν ἀγάπη γιά ὁδηγό νικοῦσαν τή θλίψη καί τήν ἀπόγνωση σέ Νοσοκομεῖα. Σέ Ὀρφανοτροφεῖα. Σέ Πτωχοκομεῖα. Σέ Ξενῶνες. Σέ Λεπροκομεῖα. Σέ
Φυλακές. Ὅπου ἔμπαινε ἡ ἀγάπη, ἔμπαινε
τό φῶς. Ἔφτανε ἀπό πίσω ἡ ἐλπίδα.
Ὡραῖες σελίδες ἀγάπης καί προσφορᾶς
πλάι στόν πονεμένο ἄνθρωπο ἔγραψε ἡ
Ἐκκλησία ἐπί 20 αἰῶνες! Κι ἄς πολεμεῖται
ἀπό τούς ἀθέους. Ἄς ἀμφισβητεῖται τό τιτάνιο ἔργο της σέ ἐποχές πού δέν ὑπῆρχε κρατική μέριμνα. Οὔτε κοινωνική πρόνοια. Ἡ
Ἐκκλησία ἀγάπησε τόν ἄνθρωπο. Καί ἐξακολουθεῖ νά τόν ἀγαπᾶ. Ναί. Στέκεται
πλάι στόν κάθε πονεμένο ἄνθρωπο. Καί
συνοδοιπορεῖ σάν ἄλλος Κυρηναῖος μαζί
του στό Γολγοθά τῆς ζωῆς.
Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἀγάπης «Ὁ Ἅγιος Ληστής
τοῦ Γολγοθᾶ» εἶναι ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας πλάι καί στόν κρατούμενο. Καί σ’ αὐτό
τό παιδί τοῦ Θεοῦ. Καί σ’ αὐτήν τήν εἰκόνα
Του. Καί σ’ αὐτόν τόν ἀδελφό. Τοῦ Χριστοῦ
καί δικό μας (Ματθ. 25, 40). Δέν εἶναι, λοιπόν, θεϊκός ὁ λόγος τοῦ Ἀββᾶ τῆς ἐρήμου
Ἀπολλώ· «εἶδες τόν ἀδελφόν σου, εἶδες
Κύριον τόν Θεόν σου»; Καί δέν εἶναι
οὐσιαστικά εὐαγγελικός ὁ λόγος τοῦ Ἀββᾶ
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Ἐπίσκεψη στό Κ.Κ. Γρεβενῶν
Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, ὁ ὁποῖος λέγει· «ὅποιος
μιλᾶ μέ καταφρόνηση γιά ἕναν ταπεινό καί
μικρό ἄνθρωπο, εἶναι σάν νά ἄνοιξε τό
στόμα του ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ»;
Γι’ αὐτό, «ἄς παρηγοροῦμε. Ἄς συγχωροῦμε. Ἄς εὐλογοῦμε. Τά χέρια ἄς ἁπλώνουμε...».
Σ’ αὐτήν τήν εὐαγγελική καί πατερική
ὁδό στηρίζεται καί διακονεῖ ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ἐπί 38 χρόνια τόν
κρατούμενο σέ ὅλες του τίς ἀνάγκες. Ὑλικές καί πνευματικές. Μέ ἕναν στόχο: Ἄν
λοξοδρόμησε σέ μονοπάτια τῆς ἁμαρτίας μέ
ὅποια μορφή, νά ξαναγυρίσει στόν ἴσιο δρόμο τοῦ Θεοῦ καί νά ζήσει στό ἑξῆς «ἱματισμένος καί σωφρονῶν παρά τούς πόδας τοῦ
Ἰησοῦ» (Μάρκ. 5, 15). Μέ φόβο Θεοῦ. Μέ
ἀγάπη γιά τό καλό. Γιά τήν ἀλήθεια. Γιά τήν
ἀρετή. Σ’ αὐτό στοχεύει ἡ ὅλη ΔΙΑΚΟΝΙΑ
μέ τίς ἀποφυλακίσεις τῶν ἀπόρων μικροποινιτῶν κρατουμένων καί μέ ὅλες τίς παράπλευρες προσφορές ἀγάπης πρός ὅλους
ἀδιακρίτως, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καί οἱ
ἐπισκέψεις στίς Φυλακές μέ πλῆθος χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι μέ τήν παρουσία τους
στηρίζουν τούς κρατουμένους, γιατί τούς
διαμηνύουν πώς δέν εἶναι ἀπορριμμένοι
ἀπό τήν κοινωνία. Στήν κοινωνία τῶν
ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ χωροῦν ὅλοι. Ἀρκεῖ νά
εἶναι «ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Τιμ. 6, 11).
Ἔκφραση ἀγάπης ἀδελφικῆς ἦταν καί ἡ
χριστουγεννιάτικη
ἐπίσκεψη
τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας σέ ἕνα ἀκόμη Κατάστημα
Κράτησης τῆς πατρίδας μας. Στό Κατάστημα Κράτησης Γρεβενῶν. Ἦταν ἡ 103η ἐπίσκεψη σέ Φυλακή στά 38 χρόνια τῆς Διακονίας. Ἐπίσκεψη τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.
Δεύτερη ἐπίσκεψη αὐτή στή Φυλακή τῶν
Γρεβενῶν στίς 29-12-2014. Ἡ πρώτη πραγματοποιήθηκε στίς 27-12-2009 μέ ἀντίξοες
συνθῆκες. Χιόνι πολύ καί παγωνιά. Ἀλλά ἡ
ἀγάπη δέν κάνει πίσω στά δύσκολα. Δέν
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ὑποστέλλει σημαῖες. Τραβάει πάντα μπροστά. Καί νικᾶ.
170 συνεργάτες καί συνδρομητές τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ συνοδοιπόρησαν γιά τό μεγάλο καθῆκον. Μέ χαρά. Μέ ἐνθουσιασμό.
Καί μέ τά χέρια γεμάτα. Γεμάτα μέ τά δέματα τῆς ἀγάπης γιά ὅλους τούς κρατουμένους τοῦ Καταστήματος. Ὁ καθένας τό δικό του. 1.000 δέματα ἀγάπης, καρπός τῆς
προσφορᾶς, κυρίως ἀπό τό ἤδη πενιχρό
ὑστέρημα, ἀδελφῶν χριστιανῶν, σάν πράξη
ἐλεημοσύνης ἡ ὁποία πρέπει ἀπαραίτητα νά
συντροφεύει, κατά τόν ἱ. Χρυσόστομο, τήν
ἀδελφή της, τή νηστεία. Οἱ δυό τους εἶναι
ζευγάρι ἀξεχώριστο, ἀδελφικό. Κι εἶναι φτερά τῆς προσευχῆς. Στό κάθε δέμα θά ἔβρισκε ὁ κρατούμενος εἴδη πρώτης ἀνάγκης,
ἀπ’ αὐτά πού ὅλοι χρειαζόμαστε στήν καθημερινή μας ζωή. Καί κάτι ἐπιπλέον: Μιά τηλεκάρτα, γιά νά ἐπικοινωνήσει μέ τήν οἰκογένειά του. Κρατούμενος πού δέν εἶχε δικούς του ἀνθρώπους γιά νά ἐπικοινωνήσει,
ὥσπου νά τελειώσει ἡ κάρτα του τηλεφωνοῦσε κάθε μέρα στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ, «γιά νά
ἀκούσει μιά φωνή ἀπό τόν ἐλεύθερο κόσμο
καί νά νιώσει καλύτερα», μᾶς εἶπε!!
Οἱ ἐπισκέπτες τῆς ἀγάπης-ἕνα ἐπισκεπτήριο διαφορετικό ἀπό τά ἄλλα-ἔτυχαν
θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπό τόν Διευθυντή κ.
Χρῆστο Ψύχο καί τό προσωπικό τῆς Φυλακῆς. Ἡ ἑορταστική ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στή ζεστή αἴθουσα Ἐκδηλώσεων, ὅπου
βρέθηκαν μαζί κρατούμενοι καί ἐπισκέπτες.
Πολύ σύντομα ἡ Χορωδία μέ τά μουσικά
της ὄργανα καί τίς ζεστές φωνές της σκόρπισε γύρω της χριστουγεννιάτικες μελωδίες
μέ ὕμνους καί τραγούδια.
Ἰδιαίτερη τιμή, χαρά καί εὐλογία ἦταν,
στήν ἐπίσκεψη αὐτή, ἡ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενῶν κ.
ΔΑΒΙΔ, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ ἰδιαίτερα τό Κατάστημα αὐτό τῆς Ἐπαρχίας του καί ἤδη

«Ἄν ὅλος ὁ κόσμος βαδίζει πρός μιά κατεύθυνση, κι ὁ Χριστός
πρός τήν ἄλλη, ἐγώ θά πάω πίσω ἀπό τόν Χριστό» (Φ. Ντοστογιέφσκι)
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ἔχει κάνει πολλούς κρατουμένους φίλους
του. Πνευματικά του παιδιά. Τούς ἀποκαλοῦσε μέ τό ὄνομά τους. Τούς χαιρετοῦσε
ὅλους. Κι ἔνιωθε ἄνετα στό χῶρο σάν στό
σπίτι του. Πραγματικός Ἐπίσκοπος-Ποιμένας.
Ἀπό τήν ἐπίσκεψη αὐτή ἦταν ἀπών, γιά
πρώτη φορά, ὁ π. Γερβάσιος. Λόγοι ὑγείας
δέν τοῦ ἐπέτρεψαν νά βρεθεῖ στό χῶρο
αὐτό τῆς ἀγάπης του καί τῆς προσευχῆς
του. Στό χῶρο τῆς Φυλακῆς. Ἀπών σωματικά. Παρών ὅμως οὐσιαστικά, γιατί μέ ἠχογραφημένο ἠχητικό μήνυμα πρός τούς κρατουμένους τούς ἀπέστειλε τίς εὐχές του,
ἀλλά καί τίς παραινέσεις του γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή, μέ φόβο Θεοῦ καί ἀγώνα γιά τήν
ἀρετή καί τόν ἁγιασμό τῆς ψυχῆς:
«Ἀδελφοί μου κρατούμενοι, ἀγαπητοί
ἀδελφοί καί ἀξέχαστοι γιά μᾶς ὅλους τούς
ἐπισκέπτες σας στή σημερινή παγωμένη ἡμέρα, ἔχετε τή μεγάλη τιμή Ἐκεῖνος πού γεννήθηκε στή Φάτνη νά σᾶς ἀποκαλεῖ «ἀδελφούς» Του, ἄρα εἶστε καί δικοί μας ἀδελφοί,
ἀφοῦ ἑνός Πατέρα εἴμαστε παιδιά. «Ἀδελφούς» του κανένας μεγάλος αὐτῆς τῆς γῆς
δέν σᾶς ἀποκάλεσε. Μόνον ὁ Σωτήρας μας
Χριστός. Εἶναι αὐτός πού μᾶς ἔστειλε σήμερα ἐδῶ κι αὐτός πού μᾶς στέλνει σέ ὅλες τίς
Φυλακές τοῦ κόσμου μέ τό λόγο Του: «Ἐν
φυλακῇ ἤμην καί ἤλθετε πρός με». Πῶς
εἶναι σήμερα ὁ Χριστός στή Φυλακή Γρεβενῶν; Ποῦ εἶναι ὁ Χριστός ἐδῶ; Ποῦ εἶναι;
Εἶναι στά πρόσωπά σας. Ὁ κάθε κρατούμενος ἀπό σᾶς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός «ἐν ἑτέρᾳ
μορφῇ». Μέ ἄλλη μορφή. Ἔτσι σᾶς βλέπουμε
ἐμεῖς. Σάν τόν ἴδιο τό Σωτήρα μας. Σάν
ἀδέλφια μας...
Μέ τήν ἀγάπη πού μᾶς ἐμπνέει ὁ Χριστός,
κάναμε τρόπο ζωῆς νά εἴμαστε χρονιάρες μέρες κοντά σας, γιά νά σᾶς ποῦμε μιά «καλημέρα» ἀπό τήν καρδιά μας, νά χαροῦμε μαζί
σας, νά μοιραστοῦμε τή δοκιμασία σας, νά
γλυκάνουμε τήν ψυχή σας μέ ὅλα τά δῶρα
πού σᾶς φέραμε. Μετρῆστε ἕνα-ἕνα. Καί
στόν ἀριθμό πού θά βρεῖτε, προσθέστε ἀκό-

Ἐπίσκεψη στό Κ.Κ. Γρεβενῶν
μη ἕνα. Δέν τό βλέπετε. Θά τό νιώσετε μέσα
σας. Καί εἶναι αὐτό τό ἐκλεκτότερο εἶδος.
Εἶναι ἡ καρδιά μας. Εἶναι ἡ ἀγάπη μας...
Καλή χρονιά. Καλή λευτεριά. Μέ καλύτερη ζωή. Κοντά στό Θεό. Μέ τό Χριστό μαζί.
Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης νά εἶναι πάντα μαζί
σας».
Μετά τή σύντομη Δέηση «ὑπέρ τῶν ἐν
φυλακαῖς ὄντων», τήν ἐκδήλωση ξεκίνησε ὁ
Διευθυντής κ. Χρῆστος Ψύχος, ὁ ὁποῖος
εἶπε στήν προσλαλιά του:
«Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού εἶστε σήμερα ἐδῶ
μαζί μας. Γιά ὅλους ἐμᾶς, προσωπικό καί
κρατουμένους, εἶναι ἰδιαίτερη χαρά καί τιμή
πού μᾶς ἐπισκεφθήκατε. Νιώθουμε πώς
εἶναι σήμερα γιορτή στό Κατάστημά μας,
πού εἶστε μαζί μας. Σᾶς καλωσορίζουμε καί
εὐχόμαστε νά εἶστε πάντα καλά...
Σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης, ἀγάπης καί σεβασμοῦ πρός τόν π. Γερβάσιο γιά τήν πολύτιμη προσφορά του στούς κρατουμένους τοῦ
Καταστήματός μας προσφέρουμε αὐτήν τήν
τιμητική πλακέτα. Ὅμως στό πρόσωπο τοῦ
π. Γερβασίου οὐσιαστικά τιμοῦμε ὅλους
ἐσᾶς πού συνοδοιπορεῖτε μαζί του στό σημαντικό αὐτό ἔργο του, γιατί εἶναι ἔργο
συλλογικό καί πολύ μεγάλο...».
Καί στό σημεῖο αὐτό παρέδωσε σέ
ἐκπρόσωπο τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ τιμητική
πλακέτα γιά τό πολύμοχθο ἀλλά πολύτιμο
γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους τῶν Φυλακῶν
ἔργο τοῦ π. Γερβασίου σ’ αὐτούς τούς χώρους πού λίγοι τούς πλησιάζουν καί πολλοί
ἀπομακρύνονται ὅσο περισσότερο μποροῦν, γιατί δέν ἔμαθαν νά εἶναι φιλάνθρωποι στούς περιφρονημένους. Στούς παραβατικούς. Σάν νά εἶναι ἐκεῖνοι ἀπόλυτα
σωστοί καί καθαροί. Τί κρίμα γι’ αὐτούς!
Στή συνέχεια ἔλαβε τό λόγο ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων εἶπε χαρακτηριστικά: «...Ἀπό τήν πρώτη φορά πού
ἦρθα στή Φυλακή αὐτή οἱ κρατούμενοι
ἔκλεψαν τήν καρδιά μου. Ἔτσι ἀπό τότε
εἶμαι κι ἐγώ συγκρατούμενός τους. Γι’ αὐτό
σᾶς καλωσορίζω ἐκ μέρους τους ἐδῶ στόν
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τόπο μας, στά Γρεβενά μας, ὅπου ἐγώ ἔκανα
μεταδημότευση στίς 12 Ὀκτωβρίου γενόμενος Ἐπίσκοπος ἐδῶ. Ἀνήκω στά Γρεβενά
πλέον καί σ’ αὐτήν ἐδῶ τήν παρέα τῆς Φυλακῆς. Σᾶς καλωσορίζω ἐδῶ πού ἤρθατε,
γιά νά μᾶς δώσετε χαρά καί νά γιορτάσουμε
μαζί τό μήνυμα τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης...
Εἶναι τιμή γιά τήν τοπική Ἐκκλησία καί
κοινωνία τῶν Γρεβενῶν πού ἔχουμε ἕνα συντοπίτη μας, τόν δικό μας π. Γερβάσιο, τόν
Γρεβενιώτη, τέτοιον κληρικό, στολίδι γιά
τήν Ἐκκλησία ὅλη. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού
εἶστε ἐδῶ καί μοιραζόμαστε ὅλοι τήν ἴδια
χαρά...
Σᾶς παρακαλῶ, εὔχεστε νά διακονοῦμε ὁ
καθένας μας ἐκεῖ πού μᾶς ἔταξε ὁ Θεός,
ὥστε μέσα ἀπό τόν καθημερινό μας ἀγώνα
νά ζοῦμε αὐτήν τήν πνευματική ἀναγέννηση πού μᾶς ἔδωσε ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ
καί κάθε μέρα νά γινόμαστε καλύτεροι καί
νά ἐρχόμαστε πιό κοντά στόν Χριστό μας».
Καί στό σημεῖο αὐτό διένειμε στούς κρατουμένους τά δέματα τῆς ἀγάπης μέ ἕναν
ἀσπασμό καί δυό λόγια ἀγάπης γιά τόν καθένα χωριστά. Τίς ὡραῖες αὐτές στιγμές,
πού γράφουν ἱστορία στήν ψυχή τοῦ κάθε
θεατῆ, εἴτε ὡς ἐπισκέπτη εἴτε ὡς κρατούμενου, ἡ Χορωδία ἔβαλε τό δικό της λιθαράκι,
γιά νά τελειώσουν ὅλα πιό ὄμορφα καί πιό
συγκινητικά. Πιό ἀνθρώπινα καί πιό ἀδελφικά.
***
Ἀφήνοντας πίσω μας «τά τείχη» μέ τά
τόσα πονεμένα μυστικά-γιατί ὁ κάθε κρα-
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τούμενος ἔχει τή δική του πονεμένη ἱστορία γιά τήν ὁποία ἄλλοτε εὐθύνεται καί
ἄλλοτε ὄχι-θυμηθήκαμε ἕναν ὄμορφο λόγο κάποιας εὐγενικῆς ψυχῆς: «Ἀπόψε εἶσαι
πιό πλούσιος ἀπό ὅ,τι ἤσουν τό πρωί, ἄν
προσπάθησες νά βρεῖς κάτι τό καλό στούς
ἄλλους κι ἄν ἔδωσες στούς ἄλλους τό καλύτερο πού ἔχεις».
Ἄν τά δυό ἄν τά ζήσαμε, τότε πραγματικά ἤμασταν ἐκεῖνο τό ἑσπέρας «πιό πλούσιοι ἀπό ὅ,τι ἤμασταν τό πρωί». Ὁ Θεός τό
γνωρίζει. Εἴθε νά τά ζήσουμε ὅλοι. ΑΜΗΝ.
***
Κρατούμενος πού πῆρε τό δέμα τῆς ἀγάπης κατά τήν ἐπίσκεψή μας, ἔστειλε τήν παρακάτω εὐχαριστήρια ἐπιστολή:
«Ἅγιε πατέρα μας Γερβάσιε, καλέ μου
ἄνθρωπε,
τί ὡραία κίνηση αὐτή πού κάνατε μέ τίς
τσάντες καί ὅλα αὐτά τά ἀπαραίτητα, πρώτης ἀνάγκης πράγματα, πού βάλατε μέσα!
Δέν εἶχα τίποτα από ὅλα αὐτά καί ἤμουν
ἕτοιμος νά τά παραγγείλω, ὁπότε μοῦ ἔμειναν τά 30,00 εὐρώ πού μοῦ στείλατε. Σᾶς
εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου πού
μέ θυμᾶσθε πάντα. Σᾶς εὔχομαι ὁ καλός Θεός νά σᾶς ἔχει πάντα καλά καί νά σᾶς δίνει
ὑγεία καί δύναμη γιά τό ἔργο σας.
Μέ πολλή ἀγάπη καί θύμιση σᾶς εὔχομαι
τά καλύτερα καί μέ πολλή, πολλή ἀγάπη θά
σᾶς θυμᾶμαι πάντα».
Θ.Ψ.-Φυλακή Γρεβενῶν 26-1-2015

•••

«Πόσο εὔκολο νά ζῶ μαζί Σου, Κύριε! Πόσο εὔκολο
νά πιστεύω σέ Σένα! Ὅταν ὁ νοῦς μου ψάχνει ἀπεγνωσμένα ἤ ἀτονεῖ μέσ’ τήν παραζάλη· ὅταν κι ὁ πιό ἔξυπνος ἀνάμεσά μας δέν μπορεῖ νά δεῖ πέρα ἀπ’ αὐτό τό
βράδυ,-μή ξέροντας τί νά κάνει αὔριο-, Σύ μοῦ στέλνεις τή φώτιση νά γνωρίζω ὅτι ὑπάρχεις καί ὅτι θά
φροντίσεις νά μήν κλεισθοῦν ὅλα τά μονοπάτια τῆς
Ἀγαθότητος...» (Νομπελίστας Ρῶσος Σολτζενίτσιν)
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Ἐπίσκεψη στό Κ.Κ. Γρεβενῶν

ΦΩΤ ΟΡ ΕΠΟΡΤ ΑΖ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ Κ.Κ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ὁ κ. Χρ. Ψύχος,
Δ ιευθυντής τοῦ
Κ.Κ. Γρεβενῶν,
ἐπιδίδει τήν τιμητική πλακέτα γιά
τή Δ ΙΑΚΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ.

Δέηση « ὑπέρ τῶν ἐν φυλακαῖς ὄντων»
συνανθρώπων μας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ καί οἱ 170 συνεργάτες τῆς Δ ΙΑΚΟΝΙΑΣ
παρακολουθοῦν τήν ἐκδήλωση γιά τούς κρατουμένους.
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Ὁ Μητροπολίτης
Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ
ἀπευθύνει χαιρετισμό
μέ πολλή ἀγάπη στούς
κρατουμένους, στούς
« φίλους του καί πνευματικά του παιδιά» .

Ἡ ἀγάπη, τό πιό πολύτιμο δῶρο πού
φέρνει ἡ Δ ΙΑΚΟΝΙΑ μέσα στή φυλακή!

Εἶπε κρατούμενος γιά τή Χορωδία: « Σήμερα ἄγγελοι ἀπό τόν οὐρανό μᾶς ἔψαλλαν
μέσα στή φυλακή» !
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ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ:
Κατά τό α´ Τρίμηνο τοῦ 2015, ὁ π. Γερβάσιος, ὑπεύθυνος τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», ἔδωσε μιά σειρά διαλέξεων σέ
διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδος, ἀπό ὅπου τόν προσκαλοῦσαν. Σκοπός του ἦταν νά
εὐαισθητοποιήσει τούς χριστιανούς ἔναντι τῆς ἀπαξιωμένης, περιθωριοποιημένης
καί ἀπόβλητης κοινωνίας τῶν κρατουμένων, οἱ ὁποῖοι ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ καί
«ἀδελφοί» (Ματθ. 25, 36) τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν ἀνάγκη ἀπό πνευματική βοήθεια.

1. ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
(18-1-2015)
(Παρακάτω ἀναδημοσιεύεται ἄρθρο τῆς
Ἐφημερίδας «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», τό
ὁποῖο ἀναφέρεται στήν ὁμιλία τοῦ π. Γερβασίου
γιά τή Διακονία τῶν Κρατουμένων πού πραγματοποιήθηκε στό Αἴγιο, μετά ἀπό πρόσκληση
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ. Ἦταν μιά ἀκόμη εὐκαιρία
γιά νά γνωρίσουν περισσότεροι χριστιανοί τή
δύναμη, ἀλλά καί τήν ὀφειλή τῆς ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας).
«Ἀγάπη στούς ἀνθρώπους πού δέν
ἀγαπήθηκαν».
«Ἀκόμη μιά Κυριακάτικη Ἑσπερινή Ὁμιλία
πραγματοποιήθηκε στό Κέντρο Νεότητας
«Νέοι Ὁρίζοντες» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας τήν Κυριακή 18 Ἰανουαρίου, ὅπου ὁμιλητής ἦταν
ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Διάκονος τῶν Κρατουμένων, μέ θέμα: «Ἡ ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμένων».
Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στήν πολυετή
διακονία του στόν τομέα τῶν φυλακισμένων
συνανθρώπων μας καί τίς ἐμπειρίες πού ἔχει
ἀποκομίσει μέ τούς συνεργάτες του τῆς
Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» ὅλα αὐτά τά
χρόνια, καθώς ἔχουν ἐπισκεφθεῖ φυλακές σέ
ὅλον τόν κόσμο, προσφέροντας ὑλική, ἀλλά,
τό σημαντικότερο, πνευματική βοήθεια καί
ἕνα λόγο παρηγοριᾶς σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους, «τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς», κατά
τόν λόγο τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζονται, τίς περισσότερες φορές, μέ καχυποψία καί ὡς πολίτες δεύτερης κατηγορίας ἀπό
τό ὑπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.
Ἡ Ἀδελφότητα προσφέρει τήν ἀγάπη

«στούς ἀνθρώπους πού δέν ἀγαπήθηκαν»,
ὅπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε ὁ ὁμιλητής,
ἔχοντας ὡς σύνθημα «ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό
στόν κόσμο», ἀλλά καί ὡς προσευχή τήν
ἑξῆς: «Κύριε, μάθε μας νά ἀγαπήσουμε αὐτούς
πού δέν ἀγαπήθηκαν. Κάνε μας νά ὑποφέρουμε μέ τόν πόνο τῶν ἄλλων. Μήν ἐπιτρέψεις
πιά νά εὐτυχοῦμε μόνοι μας... Δῶσε μας τήν
ἀγωνία τῆς παγκόσμιας δυστυχίας καί φύλαξέ μας ἀπό τή λησμονιά τῶν ἄλλων», ἀνέφερε
ὁ ὁμιλητής.
Τιμητική ἐκδήλωση
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας πραγματοποιήθηκε τιμητική ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ
ὁμιλητῆ, ὁ ὁποῖος ἔχει προσφέρει τά μέγιστα
στόν τομέα τῶν φυλακισμένων, ἀλλά καί
στήν Ἐκκλησία. Στήν προσωπικότητα καί τό
ἔργο του, καθώς καί στίς διακρίσεις πού ἔχει
λάβει ὁ π. Γερβάσιος, ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς ὁ
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωακείμ Βενιανάκης,
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας. Ὁ Μητροπολίτης κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ἐμφανῶς βαθύτατα
συγκινημένος, εὐχαρίστησε τόν π. Γερβάσιο
πού ἀποδέχτηκε τήν πρόσκλησή του καί βρέθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη, ἐξῆρε τήν διακονία του καί τήν ἐν γένει προσφορά του σέ
ἕναν τόσο δύσκολο τομέα καί τοῦ ἀπένειμε
ἀναμνηστικό δίπλωμα καί τιμητική πλακέτα, ὡς ἕνα ἀντίδωρο εὐγνωμοσύνης γιά
τήν παρουσία του.
Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῆστος
Τσάκαλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Αἰγίου, παρέδωσε στόν π. Γερβάσιο εἰκόνα τῆς
Παναγίας Τρυπητῆς καί τόν εὐχαρίστησε
γιά τήν τόσο ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία του».
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Ὁ Ἅγιος Καλαβρύτων κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ἐπιδίδει στόν π.
Γερβάσιο τιμητική πλακέτα γιά τήν ἄοκνη ἐκκλησιαστική
προσφορά του ἐπί 38 χρόνια στούς χώρους τῶν φυλακῶν.
Ὁ Πρωτ/ρος π. Χρῆστος Τσάκαλος,
Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Αἰγίου, προσφέρει
στόν π. Γερβάσιο, ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν
κληρικῶν, ὡς εὐλογία, τήν ἱερή εἰκόνα
Παναγίας Τρυπητῆς.

Ὁ π. Γερβάσιος, ὁ ὁμιλητής τῆς ἑσπερινῆς σύναξης, ὁμιλεῖ γιά τήν ἔμπρακτη
ἀγάπη στήν ὁποία ἔχει ἀναλώσει τή ζωή
του ὡς διάκονος τοῦ Θεοῦ.

Τό εὐσεβές ἀκροατήριο, κληρικοί καί λαϊκοί, παρακολουθοῦν μέ ἐντυπωσιακή προσοχή τήν ὁμιλία.
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2. ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»
(28-1-2015)
Ὁ «Πανελλήνιος Χριστιανικός Ὅμιλος
Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς»
(Π.Χ.Ο.Ο.Ι.), πού ἑδρεύει στήν Ἀθήνα, μέ
τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του πατρός
Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ,
προσκάλεσε τόν π. Γερβάσιο νά ἀπευθύνει
ὁμιλία στά μέλη τοῦ Συλλόγου του μέ θέμα:
«Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ στό χῶρο τῆς ἀπαξιωμένης κοινωνίας τῶν κρατουμένων ἐντός
καί ἐκτός Ἑλλάδος».
Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε στήν
Αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» στίς 28-1-2015. Ἐκτός
ἀπό τά Μέλη τοῦ Συλλόγου, τά ὁποῖα κατέκλυσαν τόν «ΠΑΡΝΑΣΣΟ», ἦταν ἰδιαίτερη
τιμή καί εὐλογία γιά τήν ἐκδήλωση ἡ παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου Νεοχωρίου κ.
ΠΑΥΛΟΥ, ἐκπροσώπου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, τοῦ Μητροπολίτη Γουϊνέας καί πάσης παραθαλασσίας Ἀφρικῆς κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἐξάρχου τοῦ
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Καθηγητῶν
Πανεπιστημίου, Ἐκπαιδευτικῶν κ.ἄ.
Τό τριμηνιαῖο Περιοδικό «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» ἐκφράζει καί ἀπεικονίζει μέ φωτογραφίες καί κείμενα ὅλη
τήν ἱεραποστολική διακονία τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
στά Κλιμάκια Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
ἀνά τόν κόσμο. Ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια σέ ὅλον τόν Σύλλογο, Διοικητικό
Συμβούλιο καί Μέλη, γιά τήν ἀνιδιοτελή
του προσφορά, τό ζῆλο καί τήν ἀγωνία
τους γιά τά «Ἱεραποστολικά Μέτωπα»,
ὅπου ἅγιοι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Ἱεραπόστολοι κηρύττουν τήν Ἀλήθεια καί μέ
τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου διαλύουν αἰώνων
σκοτάδια πλάνης καί εἰδωλολατρίας. Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τούς κόπους τῆς ἀγάπης τους
καί νά πραγματώνει τά ὁράματά τους. Ὁ
Χριστός ἔχει πάντα δικές του ὡραῖες ψυχές, πού μέ τήν παρουσία τους ὀμορφαίνουν τόν κόσμο καί σκορπίζουν τήν ἐλπίδα
πώς δέν χάθηκαν ὅλα. Ζεῖ ὁ Θεός. Καί μαζί
Του ζοῦν ἡ ἀγάπη καί ἡ ὀμορφιά στή ζωή.

Ἡ Γεν. Γραμματέας τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κ.
Κατερίνα Παπακωνσταντίνου
ἀναφέρθηκε μέ συντομία στή ζωή καί
τό ἔργο τοῦ π. Γερβασίου κατά τή
διάρκεια τῆς μαἩ κ. Κ. Παπακωνσταντίνου
κροχρόνιας διαδρομῆς του στό δρόμο τῆς ἀγάπης καί τῆς
προσφορᾶς, πλάι στόν πονεμένο καί περιθωριοποιημένο Χριστό «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ»,
πλάι στόν «φυλακισμένο»
Χριστό
(Ματθ. 25, 40).
Στή συνέχεια, ἡ
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κ. Μαρία Γεωργούλα, Θεολόγος-Φιλόλογος, δραστήρια καί δημιουρἩ κ. Μ. Γεωργούλα
γική διακόνισσα τῆς
ἱεραποστολῆς καί ὅλων τῶν στόχων τοῦ
Π.Χ.Ο.Ο.Ι., ἀναφερόμενη μέ θαυμασμό καί
ἐκτίμηση στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ εἶπε μεταξύ ἄλλων:
«...Εὐτυχῶς μέσα σ’ αὐτήν τήν ὁμίχλη τοῦ
παραλόγου τῆς ἐποχῆς μας ὁ Θεός ἀναδεικνύει ὁδοδεῖχτες, ἀναδεικνύει φῶτα καί ἁγίους, πού στηρίζουν καί δίνουν θάρρος καί
παρηγοριά στούς ἀνθρώπους. Ἕνα ἀπό
αὐτά τά φῶτα εἶναι καί ὁ π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος. Τό ὄνομά του εἶναι γνωστό σέ
ὅλον τόν κόσμο. Ἡ ζωή του εἶναι ἕνα συνεχές ταξίδι ἀπό τή μιά φυλακή στήν ἄλλη.
Ὅσο μακριά κι ἄν εἶναι κάποιος, ἄν χρειάζεται τή βοήθειά του, θά σπεύσει νά τόν ἐπισκεφθεῖ χωρίς νά ἐξετάσει χρῶμα, φυλή καί
θρησκεία. Ὅπως ξέρουμε, ἡ φυλακή εἶναι
μιά ἰδιότυπη κοινωνία μέσα στήν ὁποία δεσμεύεται ἡ ἐξωτερική ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου, ἀλλά συγχρόνως δίδεται ἡ δυνατότητα νά ἀναπτυχθεῖ ἑνός ἄλλου εἴδους
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ἐλευθερία, ἡ πνευματική, ἐσωτερική ἀνασυγκρότηση καί ἀνάνηψη. Σ’ αὐτούς πού μέσα
στή φυλακή ἀπογοητεύονται καί βιώνουν
τήν κοινωνική μοναξιά καί ἐγκατάλειψη, ὁ
π. Γερβάσιος μέ τό ἐπιτελεῖο του προσφέρει
τίς ἱεραποστολικές του φροντίδες. Ἀγαπᾶ
τόν κάθε κρατούμενο ὡς δημιούργημα τοῦ
Θεοῦ καί ἀγωνίζεται γιά τήν πνευματική
του ἐσωτερική ἀνασυγκρότηση καί ἐλευθερία.
Ἐλάχιστα δείγματα τοῦ ἔργου του θά μᾶς
παρουσιάσει ὁ π. Γερβάσιος ἀπόψε στά
πλαίσια χρόνου μιᾶς ὁμιλίας...».
Ὅταν ὁ π. Γερβάσιος ἀνέβηκε στό
βῆμα, ὁ λόγος του ἦταν ἕνας ὕμνος στή μεγαλύτερη δύναμη πού ὑπάρχει στόν κόσμο,
τήν ἀγάπη. Ἡ ἔλλειψή της ὁδηγεῖ σέ πολέμους· σέ καταστροφές· σέ ἀφανισμό. Ἡ παρουσία της φέρνει τόν παράδεισο στή γῆ.
Μαζί της συνοδοιποροῦν πάνω στή γῆ ἡ
εἰρήνη, ἡ χαρά, ἡ δημιουργία, ὁ πολιτισμός.
Μαζί της περπατᾶ πάνω στή γῆ ὁ ἴδιος ὁ
Θεός. Γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Ἀπέραντη.
Ἀσύνορη. Σταυρική. Ἀπ’ αὐτήν τή θεϊκή
ἀγάπη ἐμπνεύσθηκε ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ τήν ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, χωρίς σύνορα. Χωρίς
διακρίσεις. Μεγάλη καί βαθιά. Πανανθρώπινη. Θυσιαστική. Τήν ἀγάπη πού συνοδεύ-
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εται ἀπό «τήν ἀγωνία γιά τήν παγκόσμια
δυστυχία». Ἔτσι ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ δέν περιορίστηκε μέσα στόν ἑλλαδικό χῶρο. Ἄνοιξε τά
φτερά τῆς ἀγάπης της καί πέταξε σέ τόπους ὀδύνης καί πικρίας, σέ θλιβερές φυλακές, ἀπό τό Βορρά μέχρι τό Νότο κι ἀπό
τήν Ἀνατολή μέχρι τή Δύση. Στά τέσσερα
σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Γιά νά φέρει τό μήνυμα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ γιά τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο καί τήν ἀνάγκη τῆς ἐπιστροφῆς κάθε «ἀσώτου υἱοῦ» στό σπίτι
τοῦ Πατέρα. Στή στοργική πατρική ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ.
Γλυκόπικρες οἱ ἐμπειρίες του ἀπό τά 38
αὐτά χρόνια πλάι στόν κάθε κρατούμενο.
Ἐμπειρίες καί βιώματα, πού συγκίνησαν τό
ἀκροατήριο καί ἔφεραν στά μάτια πολλῶν
δάκρυα, τούς πόνους τῆς καρδιᾶς τους, πού
χτύπησε μέ ἄλλους χτύπους ἐκείνη τή βραδιά.
***
Εἶπε κάποια ψυχή φεύγοντας ἀπό
τόν «ΠΑΡΝΑΣΣΟ»: «Ἀπόψε γυρίζω στό
σπίτι μου καλύτερη»! Νά τό μεγάλο
κέρδος τῆς ἐκδήλωσης τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.!
Εἴθε νά μήν ἦταν ἡ μοναδική ψυχή
πού τόσο ὠφελήθηκε!

« ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» : « Χωρίς ἀγάπη ἡ ζωή εἶναι κόλαση.
Μέ ἀγάπη ἡ ζωή γίνεται παράδεισος. Καί στή γῆ. Καί στόν οὐρανό» .
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3. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ-ΚΟΥΚΑΚΙ ΑΘΗΝΩΝ
(10-2-2015)
Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος
Σχοινᾶς, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Φιλοπάππου, ἀλλά καί τοῦ ἱστορικοῦ
καί θαυματουργοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου
Λουμβαρδιάρη, ἔχει μεταβάλει τήν Ἐνορία
του σέ μιά ζωντανή κυψέλη, μέ πολλές
εὐκαιρίες πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί κοινωνικῆς προσφορᾶς γιά μικρούς καί μεγάλους. Μέ συνεργάτη καί συνοδοιπόρο του
τόν Ἀρχιμ. π. Νεκτάριο Στογιάννο καί
πολλούς φλογερούς νέους τῶν πνευματικῶν του συνάξεων ἐργάζονται ἱεραποστολικά στίς τριτοκοσμικές ἀφρικανικές
χῶρες Μπουρούντι καί Ρουάντα, ἔχοντας
ἀποκομίσει ἀνεπανάληπτες ἐμπειρίες.
Ὁ π. Γεώργιος, στήν ἐπιθυμία του νά
ἀνανεώνει διαρκῶς τό ἱεραποστολικό φρόνημα τῶν νέων του στίς νεανικές τους συνάξεις καί νά αὐξάνει τήν ἀγάπη τους γιά
τόν ἄνθρωπο, οἱ ὁποῖοι σάν διψασμένα
ἐλάφια ξεδιψοῦν στίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου, κάλεσε τόν π. Γερβάσιο νά παραβρεθεῖ στήν ἑβδομαδιαία σύναξη νέων, ἡ
ὁποία γίνεται στό Ναό κάθε Τρίτη, στίς
9.00΄ τό βράδυ, καί νά τούς μεταδώσει ἀπό
τή φλόγα τῆς ψυχῆς του, ἀλλά καί ἀπό τήν
ἀγάπη του γιά τόν πάσχοντα ἄνθρωπο,
πού δέν εἶναι ξένος, ἀλλά παιδί τοῦ Θεοῦ,
ὅπως κι ἐμεῖς.
Στό κάλεσμα τοῦ π. Γεωργίου 250 νέοι
καί νέες, μέ ἔντονα πνευματικά ἐνδιαφέροντα καί ἱεραποστολικά ὁράματα, κατέκλυσαν τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου, παρά τό
κρύο καί βροχερό βραδινό, στίς 10-2-2015,
καί μέ ἀμείωτη τήν προσοχή τους παρακολούθησαν τόν βιωματικό λόγο ἀγάπης τοῦ
π. Γερβασίου γιά τόν περιθωριοποιημένο
ἀπό τήν κοινωνία μας, ὄχι ὅμως καί ἀπό
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, κρατούμενο ἀδελ-

φό (Ματθ. 25, 40). Ἐκεῖνος ἔθεσε τήν ἀγάπη καί πρός τούς φυλακισμένους ὡς
αὐστηρή προϋπόθεση γιά τή σωτηρία τήν
ἡμέρα τῆς παγκόσμιας κρίσης. Ἄν ἡ καρδιά
τοῦ ἀνθρώπου γίνει καρδιά Χριστοῦ, τότε ἡ
ἀγάπη γιά τόν πλησίον του θά εἶναι καθολική. Ἀσύνορη. Θυσιαστική. Σάν τήν ἀγάπη
τοῦ Ἐσταυρωμένου, πού ἔφερε τή μεγάλη
ἐπανάσταση στήν παγκόσμια κοινωνία.
Προβληματίστηκαν οἱ νέοι. Τό εἶπαν. Τό
ἔδειξαν. Στά «πηγαδάκια» τους τούς προβληματισμούς τους συζητοῦσαν. Τι μποροῦν οἱ ἴδιοι νά κάνουν; Πῶς νά ὑπηρετήσουν τήν ἀγάπη; Πῶς γίνεται κανείς θυσία
γιά τόν ἄλλο;... Νεανικές εὐαισθησίες, τίς
ὁποῖες ζοῦν πλέον στίς μέρες μας μόνο τά
νιάτα τοῦ Χριστοῦ, τά ζωντανά μέλη τῆς
Ἐκκλησίας, στά ὁποῖα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
καλλιεργεῖ τή φιλαδελφία. Ὄχι τή φιλαυτία. Τήν ἐπιείκεια. Ὄχι τήν αὐστηρότητα.
Τόν κόπο τῆς θυσίας. Ὄχι τήν ἄνεση τῆς
καλοπέρασης. Στά νιάτα τοῦ Χριστοῦ στηρίζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἐλπίδα γιά τό
αὔριο τῶν ἔργων ἀγάπης πού ἐπιτελεῖ. Γι’
αὐτό, ὅπου δίνεται προσοχή στά νιάτα, ἐκεῖ
ὑπάρχει μέλλον. Ἐκεῖ ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη
δέν θά περάσει ποτέ κρίση. Δέν θά πάψει
νά σώζει τόν κόσμο.
Εἴθε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά διαφυλάξει
στίς νεανικές αὐτές ψυχές τόν ἐνθουσιασμό καί τό ζῆλο γιά τήν ἀγάπη στόν
πλησίον, ὡς «ἀδελφό» τοῦ Χριστοῦ «ἐν
ἑτέρᾳ μορφῇ». Ἀλλά καί νά στηρίζει
τούς πνευματικούς τους ὁδηγούς, τούς
καλούς ἱερεῖς, νά προπορεύονται ὡς
ὁδοδεῖκτες στό δρόμο τῆς προσφορᾶς
καί τῆς θυσίας. «Γένοιτο, Κύριε, τό ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς». Ἀμήν.

Ὁ Θεός δέν μετράει τά χρόνια τῆς ζωῆς μας, τά ζυγίζει!

sel160-168OMILIES2_PÂÔÚÙ¿˙3 3/12/15 12:46 AM Page 7

ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

«XPIΣTIANIKOIΠAΛMOI»

165

Ὁ π. Γεώργιος παρουσιάζει στό νεανικό ἀκροατήριο τόν ὁμιλητή
π. Γερβάσιο, τόν διάκονο τῶν κρατουμένων ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος ἀπό τό 1978.

Νέες καί νέοι τοῦ
Χριστοῦ παρακολουθοῦν μέ ἐνδιαφέρον τόν
π. Γερβάσιο καί τό λόγο
του γιά τήν ἀγάπη.
Τήν αἰώνια δύναμη.

4. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(18-2-2015)
«...Τό Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, ὅπου ἔγινε ἡ ἐκδήλωση, κατακλύστηκε ἀπό πολλούς πολίτες τῆς Ἱερᾶς Πόλεως
τοῦ Μεσολογγίου, οἱ ὁποῖοι
προσῆλθαν ἀναγνωρίζοντας τό ποιμαντικό
ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί γιά
νά στηρίξουν μέ τήν παρουσία τους τίς φιλανθρωπικές δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.
Ὁμιλητής στήν ἐκδήλωση ἦταν ὁ γνωστός σέ ὅλους γιά τό ποιμαντικό ἔργο πού
ἀναπτύσσει στόν τομέα τῶν Φυλακῶν Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, ὁ ὁποῖο ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ
διακονία στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία
τῶν κρατουμένων».
Ὁ π. Γερβάσιος, μέ λόγο ἁπλό καί κατανοητό, μετέφερε τίς ἐμπειρίες πού ἔχει
ἀποκτήσει στά 38 χρόνια τῆς διακονίας

του στόν εὐαίσθητο χῶρο τῶν φυλακῶν,
ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Μέσω τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς
Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», κατάφερε
νά ἀποφυλακίσει 16.000 περίπου ἀπόρους μικροποινίτες κρατουμένους καταβάλλοντας τό ποσό τῶν 5.000.000,00
εὐρώ πού συγκέντρωσε ἀπό τίς εἰσφορές
τῶν χριστιανῶν. Ὁ π. Γερβάσιος τόνισε ὅτι
στή νοοτροπία τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχει ἡ
ἀντίληψη ὅτι εἶναι δίκαιο οἱ ἄνθρωποι
αὐτοί νά βρίσκονται στίς φυλακές καί ὅτι
καλά παθαίνουν γι’ αὐτά πού ἔχουν κάνει,
ὅμως δέν θά πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι στό
πρόσωπο τοῦ κάθε κρατουμένου συναντᾶμε τόν Χριστό «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ».
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Ἐπίσης ἀναφερόμενος στήν παρουσία
του στήν Ἱερά Πόλη τοῦ Μεσολογγίου ἀνέφερε ὅτι ἀποτελοῦσε ὄνειρό του νά ἐπισκεφθεῖ τό Μεσολόγγι, πού εἶναι ποτισμένο μέ
τό αἷμα τῶν Ἡρώων τῆς Πατρίδος μας. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι πρίν τήν ἐκδήλωση
ἐπισκέφθηκε τόν Κῆπο τῶν Ἡρώων καί τέλεσε Τρισάγιο στούς Πεσόντες τῆς Ἐξόδου,
ἐνῶ πῆρε χῶμα ἀπό τόν Κῆπο γιά νά φυτέψει ἕνα λουλούδι ἔξω ἀπό τό Παρεκκλήσι
τοῦ Ἁγίου Ληστῆ τοῦ Γολγοθᾶ.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑΣ, στή
συνέχεια, ἀπένειμε τιμητική πλακέτα
στόν π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο «εἰς ἔνδειξη
ἀναγνωρίσεως τοῦ ποιμαντικοῦ καί φιλανθρωπικοῦ του ἔργου».
Στήν προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν π. Γερβάσιο γιά τήν
παρουσία του καί τήν τόσο ἐμπεριστατω-

ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

μένη ὁμιλία του καί ἐξῆρε τήν προσωπικότητα καί τό σημαντικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ.
Ἐπίσης εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους πού μέ
ὁποιονδήποτε τρόπο στηρίζουν καί συμπαρίστανται στό φιλανθρωπικό καί ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στή δύσκολη ἐποχή πού διέρχεται ἡ πατρίδα μας...
Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ἡ χορωδία
τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Μεσολογγίου
«Ἀρχιδιάκονος Ἄνθιμος», ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου κ. Ἰωάννου Δακαλάκη, παρουσιάζοντας ἐπίκαιρους βυζαντινούς ὕμνους.
Τόν γενικό συντονισμό τῆς ἐκδήλωσης
εἶχε ὁ Ἀρχιμ. π. Ἰωσήφ Ζωγράφος καί τήν
παρουσίαση τοῦ προγράμματος ὁ Πρωτ.
π. Κωνσταντῖνος Δημητρίου».
(Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας
τῆς Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας)

Ὁ Ἅγιος Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑΣ ἐπιδίδει τιμητική
πλακέτα στόν π. Γερβάσιο, ὡς ὑπόδειγμα « ἀκραδάντου ἀφοσιώσεως
καί ἀνεξαντλήτου φιλανθρωπίας
πρός τούς ἀναξιοπαθοῦντας...» .
π. Γερβάσιος: « Ἄς βιαστοῦμε ὅλοι
νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο.
Γιατί ἡ ἀγάπη μόνο θά τόν σώσει» .

Οἱ Μεσολογγίτες ἀκροατές παρακολουθοῦν τήν ἐκδήλωση μέ ἔντονο ἐνδιαφέρον καί συγκίνηση πολλή.
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5. ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(24-2-2015)
Ἡ Ἀδελφότητα «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» εἶναι
πνευματικό δημιούργημα καί κληρονομιά
στήν πόλη τῶν Γρεβενῶν τοῦ παγκόσμια
γνωστοῦ ὡς π. Αὐγουστίνος Καντιώτης.
Εὐλαβεῖς ψυχές, ἁπλές καί ταπεινές, οἱ ἀφιερωμένες ἀδελφές τῆς Ἀδελφότητας αὐτῆς,
κράτησαν «τό φῶς τῶν Γρεβενῶν» ἀναμμένο, γιά νά φωτίζει τά πνευματικά σκοτάδια
γύρω τους. Γιά πολλές δεκαετίες ἦταν ὁ μοναδικός πνεύμονας πνευματικῆς ζωῆς, ἀπό
τόν ὁποῖο μποροῦσαν οἱ Γρεβενιῶτες νά παίρνουν δύναμη καί ἐλπίδα. Τά μαρτυρικά Γρεβενά εἶχαν τό πνευματικό τους ἀποκούμπι.
Ἐκεῖ, στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ τους
Κέντρου, ὅπου κάθε Τρίτη διακονεῖται ὁ λόγος ὀρθοδόξου οἰκοδομῆς τοῦ Εὐαγγελίου, μέ
ὑπεύθυνη τήν δ. Εὐδοξία Αὐγουστίνου, φιλόλογο ἐκπαιδευτικό, μέ ἦθος ἀρετῆς καί γνώσεις πολλές, μετά ἀπό πρόσκληση τῆς Ἀδελφότητας καί τήν εὐλογία ἀπό τόν ἤδη λαοφίλητο νέο Μητροπολίτη Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ, ὁ
π. Γερβάσιος ἦταν στίς 24-2-15 ὁ ὁμιλητής τῆς
ἑσπερινῆς ἐκείνης ὁμιλίας.
Θέμα του; «Τό χρέος τῆς ἀγάπης πρός τούς
«ἐν φυλακαῖς ὄντας» πάσχοντες συνανθρώπους μας», ἔργο ζωῆς γιά τόν ἴδιο ἐπί 38 συνεχῆ χρόνια. Μιά ἀδιάσειστη μαρτυρία πώς ἡ
ἀγάπη, ὅταν προσφέρεται στόν πλησίον, δέν
κουράζει. Ἀντίθετα μάλιστα. Ξεκουράζει.
Ἀναπαύει. Δίνει χαρά στόν προσφέροντα.
Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης πού
ἐμπνέεται ἀπό τό Σταυρό. Ἀπό τό Γολγοθά.
Εἶναι ἀγάπη Θεοῦ!

Κατάμεστη ἡ αἴθουσα ὁμιλιῶν ἀπό τούς
Γρεβενιῶτες, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν γιά νά
ἀκούσουν τόν συμπατριώτη τους ὁμιλητή,
τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἀξίωσε νά βρεθεῖ ἀπό τόν
μικρό Αἰμιλιανό Γρεβενῶν στά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Γιά νά κάνει τό καλό. Γιά
νά μιλήσει γιά τό Θεό. Γιά νά ὁδηγήσει πλανεμένα πρόβατα στή μάνδρα τοῦ Θεοῦ. Στήν
Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό καί ἀπό ποιμένα προβάτων, τόν ἀνέδειξε σέ ποιμένα λογικῶν προβάτων. Ἀνθρώπων «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε».
***
Ἦταν μιά ἀκόμη εὐκαιρία γιά τόν π. Γερβάσιο νά προσπαθήσει μέ τό λόγο του καί τό παράδειγμά του νά εὐαισθητοποιήσει τούς χριστιανούς ἀπέναντι στήν ἀπαξιωμένη καί περιφρονημένη κοινωνία τῶν κρατουμένων,
ὥστε «ἀντί λίθον ἀναθέματος» νά κρατοῦν
στά χέρια τους ἀγάπη καί ἐπιείκεια γι’ αὐτούς
πού τά στερήθηκαν. Εἶναι τόσο γλυκύς ὁ λόγος τοῦ Μ. Βασιλείου: «Νά εἶσαι φιλάνθρωπος μέ τούς περιφρονημένους. Νά παρηγορεῖς ὅσους ταλαιπωροῦνται, νά ἐπισκέπτεσαι
ὅσους ὑποφέρουν, νά συζητᾶς μέ γλυκύτητα,
νά ἀπαντᾶς μέ χαμόγελο, νά εἶσαι προσιτός
σέ ὅλους... Μέ τά λάθη τῶν ἄλλων νά μήν
εἶσαι αὐστηρός... Νά στηρίζεις ψυχολογικά
ὅσους ἔσφαλαν καί νά τούς καθοδηγεῖς πνευματικά...»!
Νά ὁδηγός γιά τήν ἀγάπη!

Στήν « ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Γρεβενῶν: Ὁ λόγος γιά
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Στήν εἰκόνα Του.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

7. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΜΑΣ
(3-3-2015)
Ὁμάδα Ὀρθοδόξων Ἀμερικανῶν Φοι- της; Κι ἄλλες ἐρωτήσεις, πού δείχνουν τίς
τητῶν, πού ἦρθαν γιά πρώτη φορά στή Θεσ- ὄμορφες εὐαισθησίες τῶν νέων πού ζοῦν μέσαλονίκη μέ τήν ἐπιθυμία νά γνωρίσουν ἀπό σα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔφυκοντά τήν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς γαν προβληματισμένοι ἀπό τήν παγκοσμιόἙλλάδος πλάι στόν πάσχοντα ἄνθρωπο, τητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν πάσχοντα
ἀλλά καί τήν πνευματική ζωή τῶν ἀνθρώ- ἄνθρωπο. Καί γιά τόν κρατούμενο.
πων τοῦ Θεοῦ, ἐπισκέφθηκαν τήν
Ἀδελφότητά μας συνοδευόμενοι ἀπό
τόν π. Σπυρίδωνα Καλαϊτζόγλου, ἱερέα
τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Ἀχειροποιήτου, ὁ
ὁποῖος καί διοργάνωσε τήν παραμονή
τῶν φοιτητῶν στή Θεσσαλονίκη.
Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά τόν κάθε
ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν εἰκόνα
τῆς ψυχῆς του, πού ἐκφράζεται καί μέσα ἀπό τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ἐντυπωσίασε βαθιά τούς νέους. Οἱ προβληματισμοί τους ἔγιναν
ἐρωτήσεις στόν π. Γερβάσιο. Ὥς ποῦ
Ὁ π. Γερβάσιος ἀπαντᾶ στούς προβληματισμούς
μπορεῖ νά φτάσει ἡ ἀγάπη γιά τόν
τῶν
νέων
γιά τή δύναμη τῆς προσφορᾶς στόν πλησίον.
πλησίον; Πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δύναμή

ΠΑΣΧΑ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(16 Ἀπριλίου 2015)
Μέ τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» θά κάνουμε Πάσχα στό Κατάστημα Κράτησης Ἰωαννίνων. Ἐκεῖ μέ
τούς κρατουμένους, Ἕλληνες καί ἀλλοδαπούς, θά ψάλουμε ἀναστάσιμους
ὕμνους καί πασχαλινά τραγούδια.
Ἡμέρα ἐκδήλωσης: Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου, 16 Ἀπριλίου 2015.
Ὥρα ἐκδήλωσης: 9.30΄ π.μ.
Πρόγραμμα:
Προσφώνηση τῆς Διευθύντριας τοῦ Καταστήματος Κράτησης Ἰωαννίνων.
Ἀντιφώνηση τοῦ Ἀρχιμ. π. Γερβασίου Ἰωάν. Ραπτοπούλου καί ὁμιλία μέ
θέμα ἐπίκαιρο. Προσφορά δεμάτων στόν κάθε κρατούμενο χωριστά. Συγχρόνως ἡ Χορωδία τῆς Διακονίας θά ψάλλει ὕμνους σχετικούς μέ τή μεγάλη γιορτή τοῦ Πάσχα.
Τό δέμα τῆς ἀγάπης στοιχίζει περίπου 50,00 εὐρώ.
Πληροφορίες στό τηλ. τῆς Ἀδελφότητος 23920-22252, 7-9 μ.μ. κάθε μέρα.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό α´
τρίμηνο τοῦ 2015, παρουσίασε νέες
ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί προσφορᾶς στήν
ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμένων,
στό χῶρο τῶν Φυλακῶν ἐντός καί ἐκτός
Ἑλλάδος. Παρά τίς περιορισμένες οἰκονομικές της δυνατότητες, λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης πού ὑπάρχει στήν πατρίδα μας, ἀνταποκρινόμενοι στά αἰτήματα
τῶν Καταστημάτων Κράτησης μέ σχετικά ἔγγραφά τους πρός τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ,
ἀποστείλαμε σέ:

Κορίνθου

1. Ἀπόρους κρατουμένους Φυλακῶν
10.850,00 εὐρώ.
ἐντός Ἑλλάδος

2. Εἴδη καθαρισμοῦ, σαγιονάρες
κ.λ.π. στό Κατ. Κράτησης Νιγρίτας
1.800,00 εὐρώ.

2. Ἀπόρους κρατουμένους Φυλακῶν
1.910,00 εὐρώ.
ἐξωτερικοῦ

1.000,00 εὐρώ.

7. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης
1.000,00 εὐρώ.
Λάρισας
8. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης
1.780,00 εὐρώ.
Τρικάλων
9. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Βερατίου-Ἀλβανίας 2.000,00 εὐρώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ
1. Εἴδη διατροφῆς καί ἔνδυσης σέ
οἰκογένειες πρώην ἀπόρων κρατουμέ4.465,00 εὐρώ.
νων

3. Ἀπόρους πρώην κρατουμένους Φυ5.825,00 εὐρώ.
λακῶν Ἑλλάδος

3. Ἀεροπορικά εἰσιτήρια ἐπαναπατρισμοῦ Ρουμάνων πρώην κρατουμένων
473,00 εὐρώ.

4. Ἀπόρους φυγοποίνους Ἑλλάδος
3.656,00 εὐρώ.

4. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐξωτερικοῦ
1.247,00 εὐρώ.

5. Οἰκογένειες ἀπόρων κρατουμένων
3.072,00 εὐρώ.

5. Λοιπά ἔξοδα

1.940,00 εὐρώ.

6. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

41.018,00 εὐρώ.

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ΣTO ΔIAΔIKTYO
\EπιισκεφθεÖτε 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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ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Κασσάνδρα, 9/2/2015
(Κατά τά ἔτη 1978-1987 η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ πραγματοποιοῦσε ἐπισκέψεις ἀγάπης μέ χιλιάδες χριστιανούς κάθε φορά μόνο στό Ἀγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας. Ἀπό τό 1988 καί ἔπειτα, γνώρισαν τήν ἀγάπη τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ αὐτῆς ὅλες
οἱ Φυλακές τῆς Ἑλλάδος. Καί ὄχι μόνον.
Στήν ἐπέτειο τῶν 38 χρόνων αὐτοῦ τοῦ ἔργου, ὁ Διευθυντής τοῦ Α.Κ.Κ. Κασσάνδρας κ. Δ.
Ἀποστολάκης ἔστειλε τήν παρακάτω ἐπιστολή μέ συγκινητικές ἀναμνήσεις τῶν χρόνων
ἐκείνων πού ἔγραψαν ἱστορία στή ζωή τοῦ Καταστήματος. Καί στή ζωή πολλῶν κρατουμένων)
«Σεβαστέ μας π. Γερβάσιε,
Ἀπευθυνόμαστε σέ σᾶς διότι δέν θά ξεχάσουμε αὐτά πού προσφέρατε καί προσφέρετε
στούς κρατουμένους.
Θυμόμαστε:
Ἦταν Μάρτιος, Κυριακή τῆς Ἀποκριᾶς τό 1978, καί ξαφνικά λένε οἱ παλαιοί φύλακες ὅτι
εἴδανε τήν φυλακή νά γεμίζει ἀπό λεωφορεῖα καί μιά λαοθάλασσα νά κατεβαίνει ἀπό αὐτά.
Θυμᾶμαι, εἶπε ὁ φύλακας καί νῦν συνταξιοῦχος, Αϊβαλιώτης Γ., ὅτι:
«Ἦλθαν στή φυλακή ἐκείνη τήν ἡμέρα τόσα πολλά λεωφορεῖα ὅσα δέν ἔχω δεῖ στή ζωή
μου. Ἄρχισαν νά κατεβαίνουν ἀπό αὐτά ἄνδρες καί γυναῖκες πού κρατοῦσαν δῶρα γιά τούς
κρατουμένους. Νόμισα ὅτι ὁ Θεός ἔστειλε αὐτούς τούς Ἱεραποστόλους νά βοηθήσουν τούς
ἀνθρώπους.
Ἦταν τόσοι πολλοί πού δέν χωρούσαμε στήν Ἐκκλησία.
Ἐπικεφαλῆς αὐτῆς τῆς ἱεραποστολικῆς λαοθάλασσας ἦταν ὁ π. Γερβάσιος. Ὅλοι τόν
ἄκουγαν μέ σεβασμό καί εὐλάβεια.
Δέν θά ξεχάσω τή χαρά πού πῆραν οἱ κρατούμενοι, ὅταν παραλάμβαναν τά δῶρα. Ἀκόμη
ἀντηχοῦν τά λόγια τοῦ ἰσοβίτη κρατουμένου Σαββίδη, ὅταν παραλάμβανε τά δῶρα: «Ἐμένα
μέ ξέχασε ἡ μάνα μου ἡ ἴδια, ἔλεγε καί ξανάλεγε, καί ἦλθαν αὐτοί οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι νά μοῦ
δώσουν ζωή, χαρά καί εὐτυχία».
Ἀπό τότε μετά τό 1978 δέν θυμᾶμαι νά ὑπῆρχε χρόνος πού νά μήν ἔλθει ὁ Ἅγιος αὐτός π.
Γερβάσιος».
π. Γερβάσιε,
Γιά τό ἔργο σας ἐδῶ καί πάνω ἀπό σαράντα χρόνια δέν ἔχει λόγια ἡ Ὑπηρεσία μας νά τό
ἐκφράσει. Μόνο στή φυλακή μας προσφέρατε ἐλευθερία καί ζωή σέ πάνω ἀπό 2.000 ἄπορους κρατουμένους μέ τό νά πληρώνετε τίς δικαστικές ἀποφάσεις τους, μέ σκοπό νά ἀποφυλακισθοῦν. Διαβάζουμε τακτικά τόν Τύπο καί μαθαίνουμε γιά σᾶς. Βλέπουμε ὅτι τό ἱε-
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ραποστολικό σας ἔργο ξεπέρασε τά σύνορα τῆς χώρας μας καί ἐπεκτάθηκε:
Στίς φυλακές τῆς Μαδαγασκάρης τό 1999. Στίς φυλακές τῆς Κύπρου, τῆς Ἀλβανίας, τοῦ
Ἰσραήλ, τῆς Ἰορδανίας, τῆς Μόσχας καί τῆς Αἰγύπτου.
Στίς φυλακές Ἐλ Κανάτερ τῆς Αἰγύπτου εἴδαμε στήν τηλεόραση καί διαβάσαμε στόν
Τύπο ὅτι παίξατε καί τόν πνευματικό ρόλο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Αὐτό πού δέν πέτυχε τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, νά βρεθεῖτε κοντά στούς Ἕλληνες ἰσοβίτες ἀπό τό μοτορσίπ «Θανάσης» καί νά πετύχετε εὐνοϊκούς ὅρους γι’ αὐτούς. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα εἶδε στήν τηλεόραση τόν ἕναν ἀπό αὐτούς τούς κρατουμένους πού ἦλθε στήν πατρίδα μετά ἀπό 15 ἔτη νά
λέει:
«Μόλις ἕνα γράμμα πού ἔγραψα στόν Γέροντα ἔφτασε γιά νά ἀλλάξει ἡ ζωή ἡ δική μου
καί τῆς οἰκογενείας μου. Ἀμέσως ὀργάνωσαν ἐξόρμηση στή φυλακή μέ δέματα γιά ὅλους
τούς κρατουμένους».
Πανοσιολογιώτατε π. Γερβάσιε,
Τό ἔργο σας εἶναι πολύ μεγάλο καί καμιά Ὑπηρεσία δέν μπορεῖ νά τό καταγράψει. Τό
διακηρύσσουν στήν Ἑλλάδα, σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, οἱ χιλιάδες τῶν κρατουμένων στούς
ὁποίους προσφέρατε ἀγάπη, στοργή καί ἐλευθερία.
Ἐμεῖς σάν Ὑπηρεσία εὐχόμαστε ὁ Θεός νά σᾶς ἔχει ἐν ὑγείᾳ, νά σᾶς δίνει δύναμη καί νά
σᾶς φωτίζει νά ἐκδηλώνετε τήν ἀγάπη σας μέ τέτοιες πράξεις ἀγαθοεργίας».
Ὁ Διευθυντής
Δημήτριος Ἀποστολάκης

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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ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Γιά νά μήν ξεχνᾶμε!...

« Ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωσήφ Ρωγῶν κοινωνάει τούς πολεμιστές»
(Πινακοθήκη Δ ήμου Ἱερῆς Πόλης Μεσολογγίου)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Πολιτεία, Κράτος τοῦ Θεοῦ
Σάββατο τοῦ Λαζάρου πρωί, 10
Ἀπριλίου 1826. Ὧρες κρίσιμες γιά τήν
Πολιτεία τοῦ νεροῦ, τό ἱερό Μεσολόγγι. Τό νεκροδόξαστο Συμβούλιο
τῶν Προεστῶν καί Ὁπλαρχηγῶν προεδρευόμενο ἀπό τόν Ἐπίσκοπο
Ρωγῶν, καλεῖται νά βάλει τίς τελευταίες πινελιές στήν Ἀπόφαση γιά Ἔξοδο, μπροστά στά Ἡρῶα, ἐκεῖ στή μικρή ἁγία Παρασκευή. Οἱ Στρατηγοί
ἔχουν ἀναλάβει ἕνα χρέος. Ἀνιχνευτές
τους διατάχτηκαν νά διερευνήσουν
μιά δίοδο, γιά ἀσφαλές πέρασμα τοῦ
λαοῦ στήν Ἐλευθερία. Αὐτοί, ἔρχονται ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο καί δηλώνουν: «Δέν ὑπάρχει δρόμος». Ἡ κατήφεια ρίχνει ὁλόμαυρο τόν πέπλο της
στούς παρισταμένους. Ὅλοι σκυθρωποί καί ἀμίλητοι, μονολογοῦν: «Δέν
ὑπάρχει δρόμος»!... Ὁ Φρούραρχος,
Θανάσης Ραζηκότσικας, ἕνα 26άχρο-

νο παλικάρι, ὀρθοστηλώνεται καί φωνάζει δυνατά: «Ὑπάρχει δρόμος,
ὀρέ!...». Κατάπληκτοι, διαμαρτύρονται οἱ συμμετέχοντες: «Ποιός εἶναι ὁ
δρόμος, Στρατηγέ, καί δέν τόν λές,
τόσην ὥρα;». Ὁ Ραζηκότσικας, δείχνοντας τόν οὐρανό, βεβαιώνει πειστικά: «Εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Θεοῦ!...».
Ὅλοι κατάλαβαν ὅτι, μόνος δρόμος
ἀνοιχτός, ἦταν αὐτός τῆς θυσίας.
Ἄρχισε, τότε, νά γράφεται τό κείμενο
τῆς Ἀπόφασης γιά Ἔξοδο. Στοχάζονταν οἱ καπεταναῖοι, διατύπωνε ὁ
Ἐπίσκοπος Ἰωσήφ καί ἔγραφε ὁ Νικόλας Κασομούλης. Ἐξ’ αὐτοῦ οἱ ἱστορικοί, ἀργότερα, ὀνόμασαν τό Μεσολόγγι: «Πολιτεία, Κράτος τοῦ Θεοῦ».
Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης
Καθηγητής Θεολογίας
Πρ. Δήμαρχος Ἱ.Π. Μεσολογγίου
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ΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ
(1-3-2015)
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
Ἁγίου Ἀχιλλείου καί Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Γρεβενῶν.
«10 Ὀκτωβρίου 2014. Μιά συνηθισμένη γιά
ὅπως ὁ πρωτόκλητος Ἀπόστολος, ἔτσι καί ἐγώ
πολλούς ἡμέρα, μά γιά ἄλλους μιά ἡμέρα, ἀπό
ἔλαβα τήν πρόσκληση: Θά ἔρθεις;, μοῦ εἶπες
τήν ὁποία καί μετά θά ἄλλαζαν πολλά. Ἡμέρα
γιά δεύτερη φορά. Νά ’ναι εὐλογημένο, γέροἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου Γρεβενῶν. Κι
ντα, ἀπαντήσαμε μέ τή Δέσποινα ἀπό τήν
ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποί του, στεκόμασταν ἀπέναπρώτη στιγμή. Καί τά ἑπτά τέκνα; Αὐτά κι ἄν
ντι ἀπό τή Μονή Πετράκη, σέ ἐκείνη τήν βαθέλουν!
σανιστική
ἀναμονή
τῆς
-Μά ἔχεις τακτοποιήσει καί
ἐκλογῆς. Καί τά νέα ἐξῆλθαν.
ρυθμίσει τή ζωή σου τόσο ὄμορφα.
Ἀγκαλιές, φιλιά, χαμόγελα καί
Πῶς μπορεῖς νά ἀφήνεις τήν ἁγιοοἱ τῶν δακρύων ροές ἄνοιξαν
τόκο πόλη τῆς Θεσσαλονίκης καί
καί πλημμύρισαν τούς δρόμους.
ὅλα τά καλούδια της, τό ὄμορφο
Ἀνακάθισα τότε στό πεζούλι
σπίτι τῶν παππούδων, μέ ὅλους
καί ὅλα πέρασαν μπροστά ἀπό
τούς ἀνθρώπους πού ἀγαπᾶς καί
τά δακρυσμένα μάτια.
σέ ἀγαπᾶνε, τήν Ἐκκλησιά τοῦ
Ἁγίου Χρυσοστόμου, ἐνορία-πρόΜάρτης τοῦ ’85, 30 χρόνια
τυπο στήν Ἑλλάδα, ὅπου ἔχεις
πρίν, ὅταν παιδί τοῦ γυμνασίου
βιώσει 30 χρόνια ἀγάπης καί προμέ ὑποδέχτηκες, Σεβασμιώτατε,
σφορᾶς, τίς ἐπαγγελματικές εὐκαιστόν τόπο πού ἔμελλε νά ὁρίσει
ρίες, τίς διευκολύνσεις, τίς ὀμορτή ζωή μας, τόν Ἱ.Ν. τοῦ ἁγίου
φιές, τίς φιλίες;
Χρυσοστόμου. Ἄνοιξες τήν
ἀγκαλιά σου καί εἶπες: «Θά
-Ἔχει ὁ Θεός, γέροντα. Αὐτό δέν
ἔρθεις;». Καί ἀπό τότε σέ ἀκομᾶς ἔλεγες πάντα; Ἄλλωστε, τί θά
λούθησα, ἄλλοτε ἀπό δίπλα καί
μέ ὠφελήσει νά ἔχω ὄλα αὐτά,
ἄλλοτε πιό διακριτικά, σέ ὅλα
ἀλλά νά ἔχω ἀρνηθεῖ τήν πρότά βήματά σου. Γιατί ἔγινες ὁ Ὁ ὑποδιάκονος π. Χρῆστος σκληση τοῦ Χριστοῦ, πού φωνάζει
γέροντάς μου. Καί μαζί μοιραἀπό τοῦτα τά μέρη πώς ὁ θερισμός
στήκαμε χαρές καί πανηγύρια, λύπες καί στεεἶναι πολύς μά τοῦ λείπουν οἱ ἐργάτες;
νοχώριες, θανάτους, γάμους καί βαπτίσεις,
Πολλοί, εἶμαι σίγουρος, θά ἔχουν ἤδη κάνει
ἐκδρομές καί ἐκπομπές, συναυλίες καί συμτόν λογισμό πώς αὐτό πού κάνει ἡ οἰκογένειά
βούλια, καημούς καί κόπους, ἀγωνίες καί
μας εἶναι ἀνεξήγητο, περίεργο, μία ἔκπληξη,
ἀγῶνες. Καί σύ μέν, γέροντα, ἄσπρισες ἕως σεἴσως καί ἕνα «salto mortale».
βασμίας μορφῆς, ἐγώ δέ ἀνδρώθηκα διά τῆς
Ναί, συμφωνῶ μαζί τους. Εἶναι ἕνα «salto
οἰκογενείας. Τί νά θυμηθῶ, τί νά ξεχάσω ἀπ’
mortale».
Ὅμως ταυτόχρονα εἶναι καί ἕνα
ὅσα περάσαμε μαζί... Καί ξαφνικά ὁ γέροντάς
«salto
salutem»,
μιά εὐκαιρία σωτηρίας, πού
μας ἔγινε Ἐπίσκοπος Γρεβενῶν. Μά δέν ἦταν
ἀνοίγεται
τόσο
γιά
τόν τόπο, ὅσο κυρίως γιά
πρίν ἀπό 4 χρόνια πού μοῦ ζήτησες νά ἱερωθῶ
μᾶς.
Γιατί
τά
Γρεβενά
κουβαλοῦσαν τήν «θλίκαί ἀστειευόμενοι συμφωνήσαμε, ὅταν θά γίψη
μιᾶς
Μητρόπολης
πού θά ’θελε νά ’ναι χενεις δεσπότης; Νά ὅμως πού τό πλήρωμα τοῦ
λιδονοφωλιά»,
χρειάζονταν
ὅμως μεταμόχρόνου ἔφτασε.
σχευση καρδιᾶς καί ὁ Θεός ἐπέλεξε μιά ἀπό
29 Νοεμβρίου 2014, παραμονή τῆς ἑορτῆς
τήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου. Τόν γέροτοῦ ἁγίου Ἀνδρέα. Ἡ πρώτη μας οἰκογενειακή
ντά μας. Ὁ δότης συμβατός καί ἡ ἐγχείρηση
ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο Γρεβενῶν. Καί
πέτυχε. Τώρα ὅμως χρειάζεται καί αἷμα, γιά
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οῦ. Ἐλᾶτε νά δημιουργήσουμε ἕνα ὄμορφο
νά ἐνισχύσει τό ἤδη ὑπάρχον. Αὐτό τό αἷμα θά
παρελθόν, ὅπως κάναμε τόσα χρόνια. Γιατί ἡ
τό δώσει πάλι ἡ ἐνορία μας, ἀπό τήν πλούσια
ὀμορφιά θά σώσει τοῦτον τόν κόσμο. Μιά
τράπεζα πού διαθέτει, ξεκινώντας ἀπό σήμεὀμορφιά πού ἀρχή καί τέλος ἔχει στό κάλλος
ρα μέ τήν πρώτη φιάλη, πού, εἶμαι σίγουρος
τό ἅγιον. Ἐλᾶτε νά μοιραστοῦμε αὐτήν τήν
ὅτι πολύ σύντομα θά ἀναπληρωθεῖ. Καί ἀφοῦ
ἀπέραντη χαρά, πού ἤδη ἀπό σήμερα πλημμυἔφτιαξες ἐκεῖ, γέροντα, τήν κοινωνία προσώρίζει τίς καρδιές μας. Γιατί ἡ «χαρά εἶναι ὁ
πων, πού τόσο ὁραματιζόσουν καί ἀγωνίστηκαρπός τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
κες, ἀπό τώρα θά ὁραματιζόμαστε καί θά
Καί ἀπό δῶ καί πέρα δέν θά ἀναλογιζόμαστε
ἀγωνιζόμαστε μαζί, γιά νά κάνουμε τήν ἴδια
«ποῦ ’ναι τά χρόνια, ὡραῖα χρόνια», μά δυνακαί ὀμορφότερη κοινωνία προσώπων καί
τά θά τραγουδᾶμε πώς ὅποιες δυσκολίες κι ἄν
ἐδῶ, στόν καινούριο τόπο μας. Μαζί θά ἀνεἔρθουν, «σᾶς τό λέω δέ μέ νοιάζει, μιά καί
βοῦμε αὐτήν τή δύσκολη ἀνάβαση, γιά τήν
εἴμαστε μαζί».
ὁποία μίλησες καί στή χειροτονία καί στήν ἐνθρόνισή
Προτοῦ ὅμως τελειώσου. Μαζί ἐδῶ στή νέα ζωή
σει αὐτός ὁ λόγος, δέ
μας. Ἀλλά θέλω νά μοῦ
μπορῶ νά λησμονήσω
ὑποσχεθεῖς κάτι, γέροντα
τίς καρδιακές εὐχαρισεβαστέ: Μαζί καί στήν ἑπόστίες πρός τόν Πανάγαμενη, μέσα στό φῶς καί
θο Θεό πού μέ ἀξιώνει
στήν ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ. Μαἀπό σήμερα νά ἐντάσσοζί μέ ὅλους ὅσοι παρευρίμαι στήν ἱερατική τάξη.
σκονται στή χαρά μας. Νά
Μά δέ φοβᾶμαι καθόεἶστε σίγουροι, ἀδέλφια
λου. Γιατί, σεῖς ὅλοι θά
μου, πώς αὐτός ἦταν, εἶναι
τό φωνάξετε μέ τή δύκαί θά γίνει ἀκόμη πιό
ναμη τῆς ψυχῆς σας σέ
ἔντονος, ὁ ἀγώνας καί ἡ
λίγο πώς εἶμαι ἄξιος.
ἀγωνία μας. Ὅλοι μαζί.
Συμφωνῶ μαζί σας.
Εἶμαι ἄξιος. Μόνο πού
Νά, γιατί τά ἀφήνουμε
αὐτήν τήν ἀξιοσύνη τήν
ὅλα πίσω μας. Τώρα μπορεῖ
ὀφείλω ἀποκλειστικά
νά ἐξηγηθεῖ αὐτή ἡ «παλαστόν Χριστό. Ἄξιος, μά
βομάρα». Γιατί, καθώς λέκαί ἀνεπαρκής. Τίποτε
γει, ὁ ἅγιος τῶν φυλακισμέκαλό δέν εἶναι δικό μου,
νων, τέκνο αὐτῆς τῆς γῆς, ὁ
καί ὅλα τά ἄσχημα ξεκιπολιός π. Γερβάσιος: «Ἡ
« Ἄξιος. Ἄξιος. Ἄξιος.»
ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς
νοῦν ἀπό μένα. Ὅμως δέ
προλάβουμε νά κάνουμε τό καλό». Εἶναι τό
σκιάζομαι. Ἡ κατανόηση ὄχι τῆς ἐπάρκειας,
ἀλλά τῆς ἀνεπάρκειάς μου, εἶναι αὐτή πού μέ
πνεῦμα τῆς αὐτοθυσίας πού μᾶς μεταλαμπάὁδηγεῖ ἀκόμη πιό κοντά Του. Γιατί ὁ καλός
δευσες ὅλα αὐτά τά χρόνια μέ τό παράδειγμά
Θεός γνωρίζει τή θυσία πού τοῦ προσφέραμε
σου, πνευματικέ μας πατέρα.
σήμερα καί θά τά οἰκονομήσει ὅλα πρός τό
Γι’ αὐτό ἡ σημερινή χειροτονία ἀποτελεῖ κι
συμφέρον τῆς ψυχῆς. Ἄλλωστε αὐτό δέν
ἕνα κάλεσμα. Ἕνα κάλεσμα γιά μιά πορεία
εἶναι τό ζητούμενο; «Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς,
ἀνηφορική μά καί σωτήρια, πού κράζει:
πού εἶναι μεγάλο πράγμα». Ὄχι ὅμως μόνο
«Ἐλᾶτε ἐδῶ στά μαρτυρικά Γρεβενά. Ὁ δρότῆς
δικῆς μου, ἀλλά καί ὅλων ὅσων μοῦ
μος ἄνοιξε καί εἶναι πλέον πιά εὔκολος.
ἔστειλε
ὁ Θεός στή ζωή μου μέχρι τώρα καί
Ἐλᾶτε νά προσφέρουμε ὡς ἐλάχιστη θυσία τή
γιά
τούς
ὁποίους ὀφείλω νά Τόν εὐχαριστήσω
βιοτή μας, γιά νά ὀμορφήνει πνευματικά ἀκόκαί
νά
Τόν
εὐαρεστήσω. Πῶς μπορῶ νά λημη περισσότερο αὐτός ὁ πανέμορφος τόπος
σμονήσω
στίς
προσευχές μου...,
καί μαζί κι ἐμεῖς, πάντα μέ τή βοήθεια τοῦ Θε-
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νετε στό δρόμο τοῦ Χριστοῦ γιά πάντα. Μᾶς
* Τούς ἁπλούς ἀνθρώπους τῆς γειτονιάς μέ
τά χάρισε ὁ φιλεύσπλαχνος Θεός μέσω τῆς γυτούς ὁποίους ἀνταλλάσσω μιά ζεστή, ἀνθρώναικός μου τῆς Δέσποινας. Ἀληθινῆς συζύγου
πινη καί προσευχητική «καλημέρα».
μέ πιό πιστή, πιό εὐγενική, πιό καθάρια ψυχή,
* Τούς ἀγαπημένους ἐνορίτες τοῦ Ἁγίου
γεμάτη ὑπομονή, ἁπλότητα, δόσιμο καί θυσία.
Χρυσοστόμου. Στηρίξτε, σᾶς παρακαλῶ, τήν
Δεσποινούλα μου, χωρίς ἐσένα θά ἤμουν ποπολυαγαπημένη ἐνορία μας καί προσεύχεσθε
λύ λίγος.
καί γιά ἐμᾶς. Ἡ ἀγκαλιά μου μικρή, γιά νά
* Ἀλλά δοξολογῶ τόν πανάγαθο Θεό καί
σᾶς χωρέσει ὅλους. Ὁ τόπος μας καί δικός
γιά τόν Σεβασμιώτατό μας, τόν γέροντά μας,
σας. Ἄλλωστε, «τί ματαιότης οἱ ἀποστάσεις».
τόν παπά μας, ὅπως τόν μάθαμε καί μᾶς ἔμα* Τούς μαθητές, κατασκηνωτές, κατηχητόθε. Ἄν στέκομαι αὐτήν τή στιγμή ἐνώπιον τοῦ
πουλα, πού γνώρισα τόσα χρόνια, καί μέ γέμιΘεοῦ, ἕτοιμος νά τόν ὑπηρετήσω ἀκόμη πεσαν μέ ἀγάπη, σεβασμό καί ἐκτίμηση.
ρισσότερο, αὐτό τό ὀφείλω ἐξά* Τούς σεβαστούς κατηχητές,
παντος σέ σένα, γέροντα. Ἀντίδασκάλους σχολείων καί σχολῶν,
δωρο τῆς ἀγάπης σου σήμερα ἡ
πού μέ γαλούχησαν μέ τήν ἀγάπη
παρουσία καί ἡ νέα μου διακοτῆς γλώσσας καί τῆς πίστης... Τούς
νία. Γιά τήν ὁποία δοξάζω, πάνω
ἐκλεκτούς συναδέλφους στό Παἀπ’ ὅλα, τόν Θεό μας. Αὐτός ὁ
πάφειο Ὀρφανοτροφεῖο, στό ΔιαἝνας, ὁ Μόνος, ὁ Μέγας, ὅπως
πολιτισμικό Γυμνάσιο, στόν
θά ψάλλουμε σέ λίγο, ὁ Πατέρας,
Εὐκλείδη...
ὁ σαρκωμένος Υἱός καί τό Ἅγιο
* Τό σεβαστό πατριώτη ἐκ ΓρεΠνεῦμα, ἄλλοτε διακριτικά μά
βενῶν, π. Γερβάσιο. Ἡ προσευχή
τίς περισσότερες φορές σκανδατου καί ἐμπιστοσύνη, πού μοῦ
λωδῶς καί ἀπροκάλυπτα μᾶς γέἔδειξε ὡς ἀρχηγό στήν κατασκήμισε πλουσιοπάροχα μέ ὅλες τίς
νωσή του, μαζί μέ τήν πάντα μέ
δωρεές καί εὐλογίες Του. Γι’ αὐτό
χαμόγελο καί θυσία γιά τόν ἄλλον
κραυγάζω ἀπό τά βάθη τῆς
συνοδεία του τῆς «Ὁσίας Ξένης»,
ψυχῆς μου: «Δόξα τῷ Θεῷ πάὁδοδεῖκτες στή νέα πορεία...
ντων ἕνεκεν», κατά πῶς ἔλεγε
* Εὐγνωμονῶ, ὅμως, τόν Θεό
καί ὁ ἅγιος Χρυσόστομός μας.
καί γιά τούς γονεῖς. Τούς τῆς γυΚαί ὅπως τότε ἄνοιξες τά χέὉ Δ ιάκονος π. Χρῆστος
ναικός μου Ἐφραίμ καί Ἰωάννα.
ρια σου, σεβαστέ γέροντα, στό
Χορηγοί προσευχῆς, διάκρισης,
ναό του καί μέ ὑποδέχτηκες, ἄνοιξε πάλι τή
ἀγάπης, μά καί τοῦ πιό ἀκριβοῦ δώρου πού
μακρόθυμη ἀγκαλιά σου καί μαζί μέ τίς πύλες
κουβαλάω, τῆς κόρης τους.
τοῦ παραδείσου, δέξου με, ὡς διάκονο, στό
ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου καί τοῦ Εὐαγγελι* Ἀλλά καί τούς κατά σάρκα. Τόν πατέρα,
σμοῦ τῆς Θεοτόκου. «Ἰδού, λοιπόν, ὁ δοῦλος
πού μοῦ ἔμαθε τήν ἐργατικότητα καί τή συνέσου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου». Ἤ, κατά
πεια. Καί τή συγχωρεμένη τή μάνα. Ἄχ, μαπῶς συνηθίζεις νά λέγεις στή Θεία Λειτουργία
νούλα μου! Εἶμαι σίγουρος ὅτι μοιράζεσαι τή
τήν εὐχή πού μαζί ἀκούσαμε πολλά χρόνια
χαρά μας κεῖ ψηλά, ὅπως πλουσιοπάροχα μοίπίσω καί σημάδεψε τή ζωή μας: «Κύριε καί
ραζες πάντοτε καλοσύνη καί παρηγοριά.
Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πρεσβείαις τῆς Ὑπε* Ἀκόμη, δοξολογῶ τόν ἅγιο Θεό γιά τήν
ραγίας
Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων, ἕως
ὄμορφη οἰκογένειά μας. Ἑπτά μοναδικά καί
τέλος
τῆς
ζωῆς μου, ὅπου θέλεις καί ὅπως θέὑπέροχα τέκνα, τό καθένα ξεχωριστά καί ὅλα
λεις,
ἄνευ
αἰσχύνης καί ἁμαρτιῶν. Μνήσθητι,
μαζί. Ἡ Πελαγία καί ὁ Ἐφραίμ, ὁ Ἀναστάσης
Κύριε.
Μνήσθητι,
Κύριε, Μνήσθητι, Κύριε».
καί ἡ Νεκταρία, ἡ Ἰωάννα καί ὁ Χρυσόστομος,
Διάκονος
μέ τελευταῖο τόν Διονύσιο. Ὀμορφιά, ἑπτά
π.
Χρῆστος
Κούρτης
φορές. Εὐλογία, ἑπτά φορές. Μακάρι νά μεί-
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ΜΑΤΙΝΑ ΚΟΥΒΟΥΣΗ:
Διακόνισσα Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Μιά πραγματική ἱεραπόστολος στίς μέρες μας.
Τό 2008, κατά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του
γιά τήν Ἱεραποστολή στή Μαδαγασκάρη
στή Μαδαγασκάρη, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξαναὐξανόταν ὅσο ὁ καιρός περνοῦσε. Εἶχε γίνει
δρείας Θεόδωρος Β΄ ἀπένειμε τόν τίτλο τῆς
πιά τό ὄνειρο καί ὁ πόθος της. Μάλιστα τό γεδιακόνισσας τοῦ Πατριαρχείου στή Ματίνα
γονός ὅτι καί ἡ δυναμική γιαγιά της συμμεΚουβούση, τονίζοντας ὅτι ὁ
τεῖχε ἐνεργά στό
ἀρχαιοπρεπής ἐκκλησιαστιἔργο αὐτό, καί ἀπό
κός αὐτός τίτλος δόθηκε γιά
κοντά καί ἀπό μαπρώτη φορά μετά ἀπό πολκριά, λειτούργησε
λούς αἰῶνες. Ποιό εἶναι
διεγερτικά
στόν
ὅμως αὐτό τό πρόσωπο πού
ἐνθουσιασμό τῆς
τιμήθηκε μέ τόσο ἐξαιρετιΜατίνας.
κό τρόπο;
Καί μόλις οἱ συνθῆκες τό εὐνόησαν,
Κουβούση
Ἡ Ματίνα
ταξίδεψε στή Μαδαγεννήθηκε στήν Αὐστραλία
γασκάρη, προσωριἀπό Ἕλληνες γονεῖς τῆς
νά καί δοκιμαστικά
ἐκεῖ Ὁμογένειας, ἀπό τούς
στήν ἀρχή. Ἡ ἴδια
ὁποίους, ἀλλά καί ἀπό τήν
ὅμως ἦταν ἀποφαεὐσεβή γιαγιά της Ἰλιάδα,
σισμένη νά ζήσει
πῆρε τήν παραδοσιακή
ἐκεῖ καί νά ἀφιερώἑλληνοχριστιανική ἀγωγή.
σει ἀνιδιοτελῶς ὅλη
Συμμετέχοντας ὡς μαθήτή ζωή της, ἀφήνοτρια μέ τήν οἰκογένειά της
ντας πίσω οἰκογέστή ζωή τῆς τοπικῆς
Ἡ Διακόνισσα Ματίνα μαθαίνει τό
νεια, ἐργασία, τίς
Ἐκκλησίας, γνώρισε τόν
μικρό χριστιανόπουλο τῆς Μαδαγαἀνέσεις τοῦ πολιτιπροικισμένο Ἀρχιμ. π. Νεσκάρης νά κάνει σωστά τό σταυρό του. σμοῦ καί κάθε διακτάριο Κελλῆ, ὁ ὁποῖος καλφορετικό ὄνειρο καί
λιέργησε τήν πνευματική
προσδοκία τοῦ παρελθόντος, πρός χάριν τῶν
φλόγα μέσα της. Ὅταν δέ ἐκεῖνος μετέβη ὡς
ἐλαχίστων ἀδελφῶν μας.
Ἱεραπόστολος στή Μαδαγασκάρη, ἡ Ματίνα
τόσο ἐνθουσιάστηκε, πού προσφέρθηκε νά
Ἡ ὑλοποίηση τῆς ἀπόφασης ἦταν σίγουρα
τόν ἀκολουθήσει. Ὅμως καί ὁ ἴδιος ὁ Νεκτάπολύ δύσκολη. Νέα κοπέλα σέ τριτοκοσμική
ριος ὅσο καί οἱ γονεῖς της δέν ἐνθάρρυναν
χώρα μέ ἄγνωστη γλώσσα, ἄλλο κλίμα καί
αὐτή τή σκέψη, προτρέποντάς την νά ὁλοπρωτόγονες συνθῆκες ζωῆς. Ἡ νοσταλγία καί
ταυτόχρονα οἱ ἐνδοιασμοί τῶν δικῶν της δέν
κληρώσει πρῶτα τίς σπουδές της καί μετά νά
τήν ἔκαναν νά ζυγίσει καί νά ἐγκαταλείψει
πάρει καθοριστικές ἀποφάσεις γιά τή ζωή
τό στόχο της. Ἔγινε ἕνα μέ τό θαυμαστό καί
της. Ἔτσι κι ἔγινε. Σπούδασε παραϊατρικά
ἐπαγγέλματα (βοηθός μικροβιολόγου) καί ξετεράστιο ἔργο πού ἐπιτελεῖτο στή νέα της πακίνησε νά ἐργάζεται, ὅμως τό ἐνδιαφέρον της
τρίδα καί μέ τόν ὑπεράνθρωπο ἀγώνα τοῦ

«ΠΟΣΟ θά ἦταν σκληρό νά πεθάνω χωρίς νά ἀφήσω τόν κόσμο κάπως
καλύτερον περνώντας ἀπ’ αὐτόν!» (Λίνκολν Ἀβραάμ, Πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς, 1860).
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Ἐπισκόπου, πλέον, Νεκταρίου, στόν ὁποῖο
ρισε πολύ σύντομα στό πρόσωπο τῆς Ματίνας
συμπαραστάθηκε ὁλόψυχα. Προσαρμόστηκε
μιά πολύτιμη συνεργάτιδα, ἀφοῦ ἀπό τήν
στίς νέες συνθῆκες, ἐκπαιδεύτηκε γιά τίς καιπρώτη στιγμή στάθηκε διακριτικά δίπλα του
νούριες ἀνάγκες καί ἐργάστηκε ἀκούραστα
καί τόν κατατόπισε μέ τήν πείρα της ἐκεῖ γιά
γιά χρόνια, μέ προθυμία νά ἐξυπηρετήσει καί
πρόσωπα, πράγματα καί γεγονότα. Στή συνένά διευθετήσει κάθε στιγμή τήν κάθε κατάχεια τῆς ἀνέθεσε τήν ἐκτέλεση καί ἐπίβλεψη
σταση διεξοδικά, ἀλλά καί διακριτικά. Μέχρι
πολλῶν ὑπεύθυνων δραστηριοτήτων σέ τοπού ἦρθε ἡ πιό τραγική, ἴσως, μέρα γιά τό Παμεῖς πνευματικούς, κοινωνικούς, φιλανθρωτριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί τή Μαδαγασκάρη
πικούς, ὀργάνωσης, ἐνημέρωσης καί συντονιεἰδικότερα: Ἡ 11η Σεπτεμβρίου 2004, ὁπότε
σμοῦ τῶν κατά καιρούς ἐθελοντῶν, ἐπικοιμέ τήν πτώση τοῦ μοιραίου Ἑλικοπτέρου στή
νωνίας μέ Ἱεραποστολικούς Συλλόγους στήν
Σιθωνία, ὅλα πῆραν
Ἑλλάδα καί τήν Αὐστραλία.
Καί κείνη ἀνταπεξέρχεται
δραματικές διαστάσεις.
πάντα μέ ἀπόλυτη ἀφοσίωση
Ὀρφανό τό Πατριαρχεῖο,
καί πλήρη ἀνάλωση τῆς ζωῆς
ὀρφανή καί ἡ Ἐπισκοπή,
της στό ἔργο τῆς Ἱεραποἀπερίγραπτη θλίψη γιά
στολῆς, μέ ἐνθουσιασμό, συτήν ξαφνική ἀπώλεια
νέπεια καί ταπείνωση, προτοῦ πνευματικοῦ της πασθέτοντας στήν προσφορά
τέρα καί θεμελιωτῆ τῆς
ὅλης Ἱεραποστολικῆς
της ἕνα ὑπόδειγμα ὀρθοδόπροσπάθειας. Συγχρόξου ἤθους πρός τούς νεοφώτιστους Χριστιανούς. Ἀλλά
νως ἀπόγνωση στόν τοπικό κλῆρο καί τό ὀρθόκαί γιά ὅλους ἐμᾶς πού
δοξο ποίμνιο, πού βρέἀγαπᾶμε τήν Ἱεραποστολή,
θηκαν ἔξαφνα χωρίς
ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα Ἱεραποστολικῆς δράσης, πού, ἄν δέν
ποιμένα, μετέωροι, ἀγωνιώντας γιά τό μέλλον
μποροῦμε νά τό μιμηθοῦμε
τῆς ἐκκλησιαστικῆς τους
καί νά τό φτάσουμε, μποὉ π. Γερβάσιος μέ τή Διακόνισροῦμε τουλάχιστον νά τό
ζωῆς. Τότε ἡ Ματίνα ἐπισα Ματίνα φιλοξενούμενη στό
θαυμάσουμε. Ἄς προσευχόμαστράτευσε ὅλες τίς δυνάἹεραποστολικό Κέντρο τῆς
στε ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ καί
μεις της, ἀποσιώπησε τό
« ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ» .
νά κατευθύνει πάντα τή ζωή
βαθύ πόνο της καί πῆρε
καί τή διακονία της.
στά χέρια της τήν εὐθύνη νά παρηγορήσει, νά στηρίξει, νά συντονίΜαριλένα Καπιδάκη
σει, νά πάρει κρίσιμες ἀποφάσεις. Δέν διανοήἸατρός
θηκε οὔτε στιγμή νά ἐγκαταλείψει τόν ἀγώνα
(Ἱεραποστολικός Ταχυδρόμος)
καί νά ἐπιστρέψει στήν Αὐστραλία, ἀλλά πα***
ρέμεινε στίς ἐπάλξεις, περιμένοντας τήν
Υ.Γ. Λογαριασμός τῆς Ἀδελφότητάς
ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτή ἦρθε, μέ τήν
μας
γιά τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή:
ἐπιλογή ὡς νέου ἐπισκόπου Μαδαγασκάρης
ΕΤΕ-ΙΒΑΝ:
τοῦ ἤδη καταξιωμένου Ἱεραποστόλου π.
Ἰγνατίου Σεννῆ. Ὁ νέος Ἐπίσκοπος ἀναγνώGR2501102100000021055465757.

«Ὅταν ὅλος ὁ κόσμος εἶχε χάσει κάθε ἐλπίδα, οἱ Ἕλληνες τόλμησαν νά ἀμφισβητήσουν τό ἀήττητο τοῦ Γερμανικοῦ τέρατος
ἀντιτάσσοντας τό ὑπερήφανο πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας»!
(Φραγκλίνος Ρούσβελτ, 32ος Πρόεδρος ΗΠΑ)
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ΔΥΟ ΩΡΑΙΕΣ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

1. ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ
(1927-2014)
«Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ’
ἄρτι. Ναί, λέγει τό Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τά δέ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν»
(Ἀποκ. 14, 13)

Δέν θά γνώριζα τήν ὑπέροχη
Σερραία αὐτή γυναίκα, ἄν ἡ ἴδια
δέν χτυποῦσε τό
κουδούνι τῆς πολυκατοικίας πού
ἀντιστοιχοῦσε
στό ταπεινό μου
διαμέρισμα, ὅταν
ἔμενα στίς Σέρρες. Ἦταν τότε
πού διακονοῦσα
Σοφία Χαλκίδου, Σερραία
τό λόγο τοῦ Θεοῦ
(1927-2014)
στήν Ἱ. Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης (1972-1985), ὡς
τακτικός ἱεροκήρυξ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ παράλληλα ἀπό τό 1978 εἶχα ἀρχίσει νά διακονῶ, μέ τήν πατρική εὐλογία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως κυροῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΔΑΜΕΝΗ, καί τήν ἀπαξιωμένη κοινωνία
τῶν Κρατουμένων στούς χώρους τῶν Φυλακῶν. Μιά διακονία πού ἔμελλε νά γράψει μιά ἱστορία 38 χρόνων μέχρι σήμερα καί μάλιστα καί σέ Φυλακές ἐκτός
Ἑλλάδος.
Τότε, ἐκεῖνα τά πρῶτα χρόνια τῆς διακονίας τῶν κρατουμένων, οἱ χριστιανοί τῶν
Σερρῶν καί τῶν περιχώρων ἀγκάλιασαν μέ
πολλή ἀγάπη τή διακονία αὐτή τοῦ Χριστοῦ
«ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» (Μάρκ. 16, 12), στά
πρόσωπα τῶν φυλακισμένων. Ἡ συμμετοχή τῶν Σερραίων χριστιανῶν στίς ἐπισκέψεις μας στίς Φυλακές ξεκίνησε μέ 15
λεωφορεῖα καί χρόνο μέ τό χρόνο ἔφθασαν

τά 80. Ὁλόκληρη φάλαγγα ἀγάπης! Ἡ δέ
προσφορά εἰδῶν ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τό ἴδιο καί οἱ συνδρομές. Ἄλλοι πρόσφεραν χρήματα, ἄλλοι εἴδη ὑπόδησης, ἱματισμοῦ κ.λ.π., καί πολλές Σερραῖες γυναῖκες
πρόσφεραν τά χρυσαφικά τους (δαχτυλίδια, καρφίτσες, σταυρούς, βραχιόλια
κ.λ.π.). Ὅλα αὐτά εἶναι γραμμένα στά τεύχη
τῶν «Χριστιανικῶν Παλμῶν» τῶν χρόνων ἐκείνων.
Τότε, λοιπόν, γνώρισα τήν ἁγία αὐτή ψυχή τοῦ Χριστοῦ μας. Μόλις ἄκουσα τή φωνή
της ἀπό τό θυροτηλέφωνο, κατέβηκα στό
ἰσόγειο, ἀφοῦ ἡ Μητέρα μου ἀπουσίαζε
στό χωριό μου, Αἰμιλιανός Γρεβενῶν,
γιά λίγες ἡμέρες. Καί ἐκεῖ, στήν ἐξώθυρα
τῆς οἰκοδομῆς, συνάντησα γιά πρώτη φορά
τή μακαριστή πλέον εὐλαβέστατη ΣΟΦΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΟΥ.
Μοῦ ἔκανε βαθιά ἐντύπωση. Ἦταν μιά
σεμνότατη γυναίκα. Μέ συστολή χαρακτηριστική. Μιά μορφή πού σέ καθήλωνε καί
σοῦ ἐνέπνεε ἕναν ἀπέραντο σεβασμό ἀπέναντί της. Ἐξομολογοῦμαι· ἔνιωσα μιά
ἀμηχανία μπροστά στήν πανώρια καί
αἰθέρια αὐτή ὕπαρξη. Ἄκουσα τό λόγο
τῆς ἐπίσκεψής της. Ἦρθα, εἶπε, νά σᾶς δώσω κι ἐγώ τήν προσφορά μου γιά τό χριστιανικό, φιλανθρωπικό καί κοινωνικό
ἔργο πού κάνετε στούς «ἐλάχιστους ἀδελφούς» (Ματθ. 25, 40) αὐτούς τοῦ Κυρίου
μας, ὅπως ἀποκαλεῖ στό Εὐαγγέλιό του
τούς φυλακισμένους. Μοῦ φίλησε τό χέρι
καί ἀποχώρησε εὐγενικά καί μέ σεβασμό στό σχῆμα.
Ὁμολογῶ ὅτι ἡ ἀγγελική αὐτή ψυχή μέ
ἔβαλε σέ σκέψεις, ἐνῶ μιά συγκίνηση βα-
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θιά συνεῖχε τήν ψυχή μου. Θά μποροῦσε
νά μοῦ φέρει τήν προσφορά της στήν
Ἐκκλησία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὅπου καθημερινά τίς ἑσπερινές ὧρες ἐξομολογοῦσα, ἤ
στό Μητροπολιτικό Ἱ. Ν. Ἁγ. Ταξιαρχῶν,
ὅπου συχνά κήρυττα τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Κι
ὅμως ἦλθε μόνη της στόν τόπο τῆς διαμονῆς μου.
Ἀντιλήφθηκα τό ἠθικό καί πνευματικό
μεγαλεῖο τῆς ἁγίας της ψυχῆς. Ἡ μακαριστή Σοφία βίωνε τό λόγο τοῦ Ἰησοῦ της.
Ὄχι μόνο τό· «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι
αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. 5, 7), ἀλλά καί
τόν ἄλλο λόγο: «σοῦ δέ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μή γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ
δεξιά σου» (Ματθ. 6, 3). Ἀποστρεφόταν μέ
ἀπέχθεια ἐκεῖνο τῶν Φαρισαίων, «ὅπως ἄν
φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις».
Ἀργότερα, ὅταν θά ζητήσω ἀπό τό γιό
της Ἀριστείδη τό βιογραφικό της σημείωμα, θά μοῦ γράψει: «...Δέ μιλοῦσε ποτέ γιά
τά ἔργα της, οὔτε καί γιά τίς ἐλεημοσύνες της. Ἀπό μικρή ἔτσι ἦταν. Ἡ ἐσωτερική της ζωή ἦταν καλά κρυμμένη ἀπό
τούς γύρω της, γιατί δέν ἤθελε κανείς
νά ξέρει ὅ,τι ἔκανε γιά τούς φτωχούς».
Καί καλά ἔκανε, Ἀριστείδη μου. Γι’ αὐτό
καί «τά ἔργα της ἀκολούθησαν μετ’
αὐτῆς» (Ἀποκ. 14, 13). Γιά τήν καλή καί
ἁγία αὐτή Μητέρα, ἔχει ἐφαρμογή ὁ λόγος
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «Ὅταν βλέπεις
στό δρόμο σου μιά τόσο σεμνή, ταπεινή
καί γλυκιά γυναίκα, εἶναι σά νά βλέπεις
ἄγγελο Θεοῦ».
Εἶχα τήν εὐλογία νά βλέπω συχνά αὐτόν
τόν ἐπίγειο ἄγγελο τοῦ Θεοῦ καί ὅταν ἀκόμη ἔμενα καί μένω σέ προάστιο τῆς Θεσσαλονίκης, στή Μοναστική καί Κοινοβιακή
Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα τῆς «ΟΣΙΑΣ
ΞΕΝΗΣ» μέ τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ
Γολγοθᾶ». Ἐκκλησιαζόταν μαζί μας καί μετεῖχε μέ τή Μυστηριακή της ζωή στό κοινό
μας Ἅγιο Ποτήριο.
Καί ἡ προσφορά της πῶς γινόταν;
Ὅταν ἔφευγε ὅλο τό ἐκκλησίασμα καί
ἀποχωροῦσε καί ὁ χορός τῶν ἱεροψαλτῶν,
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τότε καί μόνον τότε πλησίαζε τόν ὑποφαινόμενο καί διακριτικότατα μοῦ ἐνεχείριζε τήν προσφορά της γιά τόν φυλακισμένο Χριστό, ὅπως τοῦτο τό
ἐκφράζει ὁ Ἴδιος, ὅταν λέγει στήν Εὐαγγελική περικοπή τῆς κρίσεως: «Ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθετε πρός με» (Ματθ.
25, 36). Κι αὐτή δέν ἔπαυσε ποτέ ἀπό τοῦ
νά ἔρχεται μέ τόν δικό της τρόπο στόν «φυλακισμένο» Χριστό καί νά δίνει καί στή μετριότητά μου κάθε φορά ἀνείπωτη χαρά
καί εὐφροσύνη. Εὐλογημένη μου ψυχή!
Καί τό βιογραφικό της:
Ἡ Σοφία, ἕνα ἀπό τά πέντε παιδιά τῶν
εὐλαβεστάτων γονέων της Νικολάου καί
Οὐρανίας, γεννήθηκε στό Σοχούμι τῆς Γεωργίας. Εἰδικές συνθῆκες τούς ἀνάγκασαν
τό 1930, ὅταν ἡ καλή τους κόρη Σοφία ἦταν
τριῶν χρόνων, νά φύγουν γιά τήν Ἑλλάδα
καί νά ἐγκατασταθοῦν ἀρχικά στόν Ἅγ.
Ἀθανάσιο Δράμας καί μετέπειτα, τό 1952,
στίς Σέρρες. Ἐδῶ στίς Σέρρες ἡ Σοφία ἦλθε
σέ γάμο μέ τόν ἔμπορο Νικόλαο Χαλκίδη
καί εἶχαν μιά καλή σταδιοδρομία. Ὁ Νικόλαος μέ τό ἐμπόριο καί ἡ Σοφία μέ τόν
ὑπέροχο χριστιανικό πνευματικό της
πλοῦτο, πού δέν ἀγοράζεται μέ ὅλο τό
χρυσάφι τοῦ κόσμου. Ὁ Θεός τῆς χάρισε
μόνο δυό παιδιά. Τόν Παναγιώτη, πού τόν
πῆρε στόν οὐρανό ὁ Κύριος γιά τούς δικούς Του λόγους, καί τόν Ἀριστείδη, πού
τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός δυό καλά παιδιά, τή Σοφία καί τό Χρῆστο.
Στό γιό της, τόν Ἀριστείδη, ὁ Θεός ἐπιφύλαξε μία ξεχωριστή τιμή, ὅμοια μέ ἐκείνη
τήν τιμή πού ἐπιφύλαξε ὁ Ἰησοῦς πάνω ἀπό
τό Σταυρό στόν Ἀπόστολό του Ἰωάννη,
ὅταν τοῦ εἶπε: «Ἰωάννη, ἰδού ἡ μήτηρ
σου» (Ἰωάν. 12, 27). Ὡσάν ἄλλος υἱός
αὐτός τῆς ἀγάπης, μαθητής τοῦ Χριστοῦ θά
ἔλεγα, φρόντισε τή Μητέρα του Σοφία,
ὅπως ὁ Ἰωάννης φρόντισε τή Μητέρα
Παναγία μας. Φρόντισε τή Μητέρα του Σοφία, ὅταν ἔμεινε μόνη της, ὕστερα ἀπό τό
θάνατο τοῦ συζύγου της Νικολάου. Ὥς τό
τέλος. Μέχρι τήν κοίμησή της, στίς 31 Δεκεμβρίου 2014. Καί ὁ Ἀριστείδης ἀνέλαβε
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2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν. ΤΣΑΟΥΣΗ
(1931-2015)
«Μακαρία ἡ ὁδός, ᾗ πορεύει σήμερον, ὅτι ἡτοιμάσθη σοι τόπος ἀναπαύσεως» (Προκείμενον)
Ἀγγελική τήν
εἶπαν στή
βάπτισή
της, ἐκεῖ
στόν Ἅγιο
Ἀθανάσιο
τοῦ Ἐμμ.
Παππᾶ τῆς
Μακεδονίας μας.
Σ ά ν
Ἡ ἀδελφή Ἀγγελική ὡς παιδίατρος
ἄκουσε
τό ὄνομά
της ἡ μητέρα της Ἑλένη, ἀπόγονη τοῦ μεγάλου ἀγωνιστῆ τοῦ 1821, στό ὄνομα τοῦ ὁποίου ὀφείλεται καί ἡ ὀνομασία τοῦ χωριοῦ της,
πέταξε ἀπό χαρά. Τό ἴδιο καί ὁ πατέρας της
Νικόλαος, τοῦ ὁποίου πολλοί πρόγονοι ἀξιώθηκαν νά εἶναι ἱερεῖς καί νά διακονοῦν τό ἱερό θυσιαστήριο!
Ἀγγελική! Δικαίωσε πλήρως τό ὄνομά της.
Καί ὡς μικρή μαθήτρια. Καί ὡς φοιτήτρια,
ὅταν σπούδαζε Ἰατρική στό Πανεπιστήμιο τῆς
συμπρωτεύουσας. Πάντα Ἀγγελική. Πάντα
ἕνας ἄγγελος τοῦ Θεοῦ. Τό ἔβλεπε αὐτό κανείς στήν ὅλη ἐμφάνιση καί στήν ὅλη ζωή
της.

Τί συνέβαινε μέ τήν Ἀγγελική;
Τό μυστικό της ἦταν βαθύ. Ἀπό μικρή ἀγάπησε πολύ τόν Ἰησοῦ. Καί ὅσο αὐτή μεγάλωνε, ἄλλο τόσο καί ἡ θεία της ἀγάπη ἔπαιρνε
μεγαλύτερες διαστάσεις. Ζοῦσε πιά τόν Ἰησοῦ. Τολμῶ νά ἀναφέρω, ἀπό ὅσο μπόρεσα νά
γνωρίσω αὐτήν τήν ὑπέροχη, πανώρια ψυχή,
χωρίς ἡ ἴδια νά τό λέει, ὅτι ζοῦσε αὐτό πού ὁ
μεγάλος Ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ εἶπε καί ἔγραψε: «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός». Καί ἦταν τόσο μεγάλη ἡ ἀγάπη καί ἡ
λατρεία της στόν Ἰησοῦ, ὥστε μέσα βαθιά
στήν ψυχή της ἔκαιγε ὁ πόθος τῆς ἀφιέρωσης, τῆς Μοναχικῆς ζωῆς. Ἀποφοίτησε ἀπό
τήν Ἰατρική μέ τήν εἰδικότητα τῆς παιδιάτρου, ὅπως αὐτή ταίριαζε μέ τήν ἀφιέρωσή
της.
Στήν ἀνάληψη Δημόσιας Ὑπηρεσίας, ἔπρεπε νά δώσει τό σχετικό ὅρκο. Ὅμως στόν ὅρκο
ἡ Ἀγγελική μας ἦταν κάθετα ἀρνητική. Κι
αὐτό, γιατί ὁ Ἰησοῦς, μέ τήν ἐπί τοῦ ὄρους
ὁμιλία του, ὁρίζει καθοριστικά: «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν μή ὀμόσαι ὅλως» (Ματθ. 5, 34). Μήν
ὁρκίζεσθε καθόλου. Ἔτσι, δέν ὁρκίσθηκε ποτέ. Καί ἐργαζόταν σέ παιδιατρική κλινική ὡς
ἐθελόντρια. Καί ἡ ἐπιβίωσή της; Μέ τήν ἀμοιβή καθαρίστριας τῆς κλινικῆς! Στήν ἀκοή της
ἠχοῦσε ἡ φωνή τοῦ Ἰησοῦ: «Τί γάρ ὠφελεῖται

• τά τῆς κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Μητέρας

Ἁγία μου συνδρομήτρια καί συνεργάτριά μου Σοφία,
Σέ παρακαλῶ δέξου, ὡς ὕστατο χαιρετισμό ἀγάπης μου, καί τή δέησή μου:
«Ἐν τῷ φωτί, Χριστέ, τοῦ προσώπου
σου καί τῷ γλυκασμῷ τῆς σῆς ὡραιότητος, ἥν ἐξελέξω ἀνάπαυσον, ὡς φιλάνθρωπος». Ἀμήν.

του, χωρίς ἡ εὐγένεια καί ἡ καλοσύνη
του νά παραλείψει νά τηλεφωνήσει καί
στόν ὑποφαινόμενο, ὅταν εἶδε στίς σημειώσεις τῆς μακαριστῆς Μητέρας του Σοφίας τόν ἀριθμό τοῦ τηλεφώνου μου,
ὥστε νά σπεύσω νά παραστῶ στήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία της καί νά μιλήσω σχετικά γιά τή μυστική της ζωή, γεγονός γιά
τό ὁποῖο καί τόν εὐχαριστῶ καί τόν εὐγνωμονῶ.

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων
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ἄνθρωπος, ἐάν τόν κόσμον ὅλον κερδήσῃ,
τήν δέ ψυχήν αὐτοῦ ζημιωθῇ;» (Ματθ. 16,
26). Γιατί, ποιά ὠφέλεια ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ἐάν
κερδήσει τόν κόσμο ὅλο, χάσει ὅμως τήν ψυχή του; Καλύτερα νά πέθαινε, παρά νά ἔχανε
τήν ἀνέσπερη οὐράνια Πολιτεία τοῦ Θεοῦ,
ὅπου εἶναι ὅλα ὄμορφα, ὅλος ὁ κόσμος εἶναι
καλός, ὅπου εἶναι ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, Σεραφείμ καί ὅλες οἱ καλές ψυχές τῆς γῆς.
Ἀλλά ὁ Θεός δέν ἀφήνει ἀνυπεράσπιστους
τούς πιστούς καί ἀφοσιωμένους του δούλους.
Ἕνας σπουδαῖος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἐγκρατέστατος τῆς Νομικῆς Ἐπιστήμης καί ἀνώτατος Δικαστικός, ὅταν γνώρισε τή νύμφη αὐτή
τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀναλισκόταν στήν ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο, ἰδιαίτερα πρός τόν
ἀσθενή ἄνθρωπο, ἔκανε προσφυγή ἐξ ὀνόματός της στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας, δικαιώθηκε καί ἀποζημιώθηκε γιά τήν ἐθελοντική
της προσφορά. Δέν τήν ἄφησε ὁ Θεός... Δικαιώθηκε ὁ λόγος του· «Οὐ μή σέ ἀνῶ οὐδ’ οὐ μή
σέ ἐγκαταλίπω» (Ἑβρ. 13, 5). Δέ θά σέ ἀφήσω
οὔτε θά σέ ἐγκαταλείψω ποτέ.
Ἄν καί ἡ Ἀγγελική πολιτευόταν μέσα στόν
κόσμο, δέν ξέχασε ποτέ τά μοναχικά της καθήκοντα: Ἀκτημοσύνη. Παρθενία. Ὑπακοή.
Εἶχε πάντα Γέροντα φωτισμένο καί ἔμπειρο.
Τό ὄνομά του: Πρωτοπρεσβύτερος, μακαριστός ἤδη, κυρός Βασίλειος Καϊμάκης. Προσφιλής καί σεβαστός καί στήν ταπεινότητά μου.
Ποτέ ἡ καλή μας Ἀγγελική δέν ἔκανε τό προσωπικό της θέλημα, γιατί κάτι ἀνάλογο θά
τήν ἔκανε νά νιώθει σάν πρόβατο ἕτοιμο νά
γίνει βορά στό νοητό λύκο, τό διάβολο. Μαζί
δέ ἵδρυσαν καί τήν Ἀδελφότητα «ΑΓΑΠΗ
ΧΡΙΣΤΟΥ», πού πολλά πρόσφερε στήν κοινωνία τῆς Θεσσαλονίκης καί ὄχι μόνο. Κι ὅταν ὁ
ἀείμνηστος Γέροντάς της μετατέθηκε στήν
ἀβράδιαστη οὐράνια πολιτεία τοῦ Θεοῦ «ἵνα
ἀναπαυθῇ ἐκ τῶν κόπων αὐτοῦ» (Ἀποκ. 14,
13), τότε ἔκανε Γέροντα τόν Πρωτοπρεσβύτερο, μακαριστό καί αὐτόν ἤδη, κυρό Κωνσταντίνο Παπαγιάννη, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε καί τήν
προεδρία τῆς Ἀδελφότητος.
Καί κάτι ἄλλο:
Ἡ Ἀγγελική ἀνῆκε στή μερίδα τῶν «πέντε
φρονίμων παρθένων» τῆς σχετικῆς παρα-
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βολῆς (Ματθ. 25, 1-13). Εἶχε πάντα «ἔλαιον ἐν
τοῖς ἀγγείοις αὐτῆς» (στίχ. 4). Καί τί σημαίνει
τό ἔλαιον; Καί τό ρωτᾶτε; Ἀγάπη. Πολλή ἀγάπη. Συμπαθοῦσε καί ἀγαποῦσε ὅλες τίς ψυχές.
Τί κι ἄν ὑπῆρχαν κριτές; Ἡ ἀγάπη νικᾶ ὅλες
τίς κρίσεις. Ποιός ζήτησε τήν ἰατρική της
βοήθεια καί ἡ Ἀγγελική τήν ἀρνήθηκε; Μετρῆστε: Σέ ἑβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000)
παιδιά, ὅποια κι ἄν ἦταν ἡ ἀνάγκη τους, πρόσφερε τήν ἰατρική της βοήθεια.
Καί πάντα δίχως πληρωμή. Δωρεάν. Ἦταν
καί κοιμήθηκε μιά ἀνάργυρη ἰατρός, ὅπως
πλῆθος ἁγίων ἀναργύρων ἰατρῶν τοῦ Χριστοῦ μας.
Τελευταῖα ὁ Ἰησοῦς τή δοκίμασε μέ τήν
ἀσθένεια τοῦ καρκίνου. Κατάλαβε ὅτι ἔφευγε
πιά. Τότε πραγματοποίησε καί τόν
βαθύτατο πόθο
της γιά τή Μοναχική ζωή. Ὁ Ἅγιος
καί Πνευματικός
της ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ,
Ἐπίσκοπος
τῆς
Ἐκκλησίας Ν. Ζηλανδίας καί Ἔξαρχος Ὠκεανίας, τήν
ἔκειρε μεγαλόσχημη Μοναχή στήν
Ἱ. Μονή Ἁγ. Νι- Μοναχή Ἀγγελική Τσαούση
(1931-2015)
κολάου Τσιριλόβου Καστοριᾶς καί κοιμήθηκε παραμονή τῶν
Θεοφανείων, 5 Ἰανουαρίου 2015, γιά νά ταφεῖ λόγω δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν ὄχι
στό Μοναστήρι της ὅπου ἐκάρη μοναχή, ἀλλά
στά κοιμητήρια τῆς Μαλακοπῆς Θεσ/νίκης.
Πεφιλημένη μας Ἀγγελική,
Τελειώνω τήν ταπεινή μου γραφή μέ τόν
ὕμνο τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου, «ὅν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς»: «Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες
ἀπ’ ἄρτι. Ναί, λέγει τό Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τά δέ ἔργα
αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν» (Ἀποκ. 14, 13).
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη σου.
Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων
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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
«Ἔρχου καί ἴδε!», εἶπε ὁ Φίλιππος ἀπό τή Βηθσαϊδά στόν φίλο του
Ναθαναήλ ἀπό τήν Κανά. Ἔλα νά δεῖς τό Μεσσία. Νά δεῖς τή μορφή
του. Νά μιλήσεις μαζί του. Καί εἶμαι βέβαιος ὅτι καί σύ θά πιστέψεις,
ὅπως τό ἴδιο πίστεψα κι ἐγώ.
Ὁ Ναθαναήλ ἄκουσε τό Φίλιππο καί πῆρε τό δρόμο γιά νά συναντήσει τό Χριστό. Εὐλογημένη πορεία! Ἔτσι ἄρχισε ὁ θαυμάσιος διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν Ναθαναήλ, ὁ ὁποῖος ἀναλύεται στίχο μέ στίχο στό βιβλίο αὐτό.
***

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΕΤΡΟ

Ὁ Εὐαγγ. Ἰωάννης διασώζει στό Εὐαγγέλιό του (κεφ. 21, στ.1524) ἕναν ὑπέροχο Διάλογο τοῦ Ἰησοῦ μέ τό φλογερό του μαθητή Πέτρο, πού ἔγινε ἕνα ὡραῖο ἀναστάσιμο πρωινό, πλάι στήν ἀγαπημένη
τους θάλασσα τῆς Γαλιλαίας. Ἐκεῖ ὅπου τόσες ὡραῖες ἀναμνήσεις
συνέδεαν τή ζωή τῶν Ἀποστόλων μέ τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Διδασκάλου τους. Αἰτία τοῦ διαλόγου, ἡ τριπλή ἄρνηση τοῦ Πέτρου. Κυρίαρχο θέμα, ἡ μεγάλη ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ, πού διαγράφει τά λάθη καί
τίς ἀπροσεξίες μας, μέ τά ὁποῖα τόν λυπήσαμε. Ἐμεῖς Τόν ξεχνοῦμε.
Τόν ἀρνούμαστε. «Σύ ὅμως, Ἰησοῦ, δέν μᾶς ξεχνᾶς. Μᾶς ἀγαπᾶς, θέλοντας πάντοτε νά ἔχουμε ἀκλινή καί τή σκέψη μας καί ὅλη τήν ἀγάπη μας σέ Σένα. Μόνο σέ Σένα». Εἶναι ἕνας διάλογος ἀγάπης πολλῆς.
Βαθιᾶς. Ἀληθινῆς. Πέρα ἀπό τόν κόσμο αὐτό. Πάνω ἀπό τά ἄστρα. Γι’ αὐτό καί διάλογος
ἀγάπης θεϊκῆς.
***

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟ

Ὁ Φαρισαῖος Νικόδημος, μέλος τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Συνεδρίου, ἐπισκέπτεται κατά μόνας καί νύκτα τόν Ἰησοῦ στό κατάλυμά Του, ἐκεῖ στήν
Ἱερουσαλήμ. Ζητᾶ ἀπεγνωσμένα νά λύσει τίς πνευματικές του ἀνησυχίες καί νά δροσίσει τή διψασμένη του ψυχή ἀπό τά θεϊκά λόγια
τοῦ Μεγάλου Διδασκάλου. Ἐρωτᾶ. Ἀπορεῖ. Προβληματίζεται. Ἀγνοεῖ.
Δυσκολεύεται νά κατανοήσει. Ἄλλα τά λόγια τῶν ἀνθρώπων κι ἄλλα
τά λόγια τοῦ Θεοῦ. Αὐτά τά δεύτερα ἔχουν ἀνάγκη φωτισμοῦ ἀπό τό
Ἅγιο Πνεῦμα. Θέλουν χάρη. Ἀλλά καί ταπείνωση. Καί καλή διάθεση.
Καί πνεῦμα μαθητείας. Τά διέθετε αὐτά ὁ νυκτερινός ἐπισκέπτης τοῦ
Ἰησοῦ. Καί τό ἀποτέλεσμα;
Ἐλᾶτε, ἀδελφοί, παροτρύνει ὁ συγγραφέας, νά παρακολουθήσουμε τόν περίφημο καί θεολογικό διάλογο τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν Νικόδημο,
«τόν ἐλθόντα νυκτός πρός Αὐτόν». Γιά νά γνωρίσουμε ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τήν πνευματική
μας ἀναγέννηση. Καί τήν πνευματική μας προκοπή καί σωτηρία.
***
Τό κάθε βιβλίο τιμᾶται: Ἁπλό: 7,00 εὐρώ. Μέ σκληρό ἐξώφυλλο: 10,00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 3 εὐρώ.
Παραγγελίες: Ἀδελφότητα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» -Τ.Θ. 10 147, 541 10 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
Τηλ.: 23920-22252. ΦΑΞ: 23920-25478, e-mail: osiaxeni@hotmail.com
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Ο ΑΓΙΟΣ
§8
«ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ»
Ο ΗΛΙΟΣ ΣΗΚΩΘΗΚΕ ΨΗΛΑ, ΣΤΗ
ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ. Τό μεσημέρι
χλιαρό ζέσταινε τά μέλη τῶν ἀνθρώπων
καί τή γῆ, ζέσταινε τίς καρδιές τῶν
κρατουμένων πού περίμεναν.
Ὁ κυρ-Χρῆστος ἄνοιγε μιά-μιά τίς
ἀμπαρωμένες κλειδαριές.
«Ἄντε νά βγεῖτε νά μαζέψετε ἀέρα
καθαρό καί φῶς. Χαρά Θεοῦ εἶναι σήμερα».
Βγαῖναν κελί-κελί, πηγαῖναν στήν
αὐλή, στ’ ἀμφιθεατρικά κτισμένα σκαλοπάτια καί παίρνανε καθείς τή θέση του,
σά μαθητούδι στό σχολειό.
«Κοίτα», μουρμούρισε ὁ Πέτκος στό
συγκάτοικό του, «ἔχουμε ἐπισκέψεις σήμερα» καί ἔδειξε τόν ψηλό κύριο πού
συνόδευε τό φύλακα.
«Ξέρεις ποιός εἶναι αὐτός; Ἐπιθεωρητής, ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης».
Ὁ ἄλλος κούνησε ἀδιάφορα τούς
ὤμους του. Ἔψαχνε βιαστικά μές στό
συρτάρι του.
«Ἄιντε, κάνε πιό γρήγορα», ἔκαμε ὁ
Πέτκος. «Θά ἀργήσουμε». Ἔβγαλε ἀπ’
τό συρτάρι του ἕνα μικρό μαῦρο βιβλίο
καί βγῆκαν ἀπό τό κελί. Ἦταν ἀπό τούς
τελευταίους πού πηγαίναν στήν αὐλή καί
δείχνανε νά βιάζονται. Πίσω τους ἀκολουθοῦσε ὁ ἐπιθεωρητής καί λίγο πιό πίσω ἐρχότανε ὁ φύλακας.
«Βρέ Χρῆστο», φώναξε ἀπορρημένος
ὁ ἐπιθεωρητής, σάν κοίταξε ἔξω ἀπό τήν
κεντρική εἴσοδο τῆς φυλακῆς. «Τί κάμουν ὅλοι μαζεμένοι ἐκεῖ; Εἶναι στή
μέση ἕνας καί μιλᾶ. Μπᾶς κι ἑτοιμάζου-

νε καμιά ἀπόδραση, ἐξέγερση;».
«Ἄρχισε;», ρώτησε μέ ἀνυπομονησία
ὁ κυρ-Χρῆστος καί βρέθηκε μεμιᾶς πλάι
στόν ἐπιθεωρητή.
«Πᾶμε, κύριε Ἐπιθεωρητά! Πᾶμε ν’
ἀκούσετε! Σᾶς περιμένει μιά ἀπό τίς
μεγαλύτερες ἐκπλήξεις τῆς ζωῆς σας».
Πλησίασαν τούς κρατουμένους σέ μιά
ἀπόσταση πού νά μποροῦν ν’ ἀκοῦν.
Ἐκεῖνοι μήτε πού ’δωσαν προσοχή στήν
παρουσία τους. Ἤτανε ὅλοι σιωπηλοί,
προσηλωμένοι, κι ἄκουγαν. Μονάχα λίγοι εἶχαν ξεμείνει στίς γωνιές καί κάπνιζαν.
Ὁ ἄνθρωπος πού τούς μιλοῦσε ἤτανε ὁ ἅγιος. Ἤτανε καθισμένος περίπου
στή μέση τῆς ὁμήγυρης, ἔτσι πού νά τόν
βλέπουν ὅλοι τους. Εἶχε στά γόνατά του
ἀνοιχτό τό Εὐαγγέλιο. Κάποιοι, ὅπως ὁ
Πέτκος, κοιτούσανε κι αὐτοί μές στό βιβλίο τους. Οἱ ἄλλοι, πού δέν εἶχαν, ἄκουγαν. Φαίνεται πώς τήν ὥρα ἐκείνη διάβαζε τίς τελευταίες λέξεις τῆς περικοπῆς.
«Εἴδατε, παιδιά;», ἔκαμε μόλις τελείωσε ἡ ἀνάγνωση, «ἕνας ληστής κατάδικος». Μεγάλο κρῖμα θά ’χε κάνει
φαίνεται καί τόν σταυρώσανε. Ἴσως νά
’χε σκοτώσει κι ἄνθρωπο πάνω στίς ληστεῖες του. Πλήρωνε γιά τίς ἁμαρτίες
του δίπλα στό σταυρωμένο μας Χριστό. Ποιός ξέρει, ἄραγε, τί ἔγινε, ἐγώ
λέω θά γύρισε ὁ Χριστός καί θά τόν κοίταξε. Κι αὐτό τό βλέμμα Του, τό πονεμένο βλέμμα τοῦ Θεοῦ πού θυσιαζόταν, πέρασε μέσα του, διέσχισε ὅλα τά στρώματα κακίας κι ἀγριότητας πού ’χαν συσσωρευτεῖ ἀπάνω στήν ψυχή του κι ἔφθασε ὥς τά βάθη της, ἐκεῖ πού ὑπῆρχε καλοσύνη καί εὐγένεια. Καί τόν ἀλλοίωσε

* Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ καί ὁ ληστής μετάνιωσε. Ἔκλαψε πάνω στό σταυρό κι εἶπε
μόνο μιά πρόταση˙ μιά πρόταση ἁπλή κι
ὅμως τεράστια, γιατί ἀναγνώριζε τό
σταυρωμένο Κύριο Θεό: «Μνήσθητί μου,
Κύριε... Θυμήσου με, Θεέ μου, ὅταν θά
’ρθεις στή Βασιλεία Σου». Καί ὁ Θεός˙
εἴδατε καλοσύνη ὁ Θεός; Οὔτε ἐρωτήσεις
οὔτε ἀνακρίσεις οὔτε ἐξηγήσεις οὔτε μαλώματα... Τίποτα! Ἄνοιξε μεμιᾶς τά δυό
Του χέρια στόν σταυρό, γιά νά τόν πάρει
ἀγκαλιά, σάν νά περίμενε. Ἄνοιξε ἀμέσως τίς κλεισμένες πύλες τοῦ οὐρανοῦ:
«Σήμερα», εἶπε, «σήμερα, ἐτούτη τή
στιγμή, θά ’σαι μαζί μου στόν Παράδεισο». Κι ἔγινε ὁ ληστής ὁ πρῶτος ἅγιος, ὁ
πρῶτος ἄνθρωπος πού ἐπαναπατρίστηκε
στόν οὐρανό˙ πρόλαβε καί τούς ἐρημίτες
καί τούς ἀσκητές καί τούς ὁσίους καί
τούς μάρτυρες πού ὑπέφεραν τόσα καί
τόσα γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος τίποτα. Ἕνα μονάχα δάκρυ κι ἕνα «μνήσθητι» μονάχα ἡ μετάνοια˙ κι ὅμως μ’
αὐτή τήν τελευταία του στιγμή λήστεψε
τόν Παράδεισο. Λήστεψε μ’ ἕνα «μνήσθητι» τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Λήστεψε
τήν αἰώνια χαρά, τή λύτρωση».
«Τί γίνεται ἐδῶ, βρέ Χρῆστο;», ρώτησε ἔκπληκτος ὁ ἐπιθεωρητής. «Στήν
Ἐκκλησία εἴμαστε;».
«Εἴδατε, κύριε Ἐπιθεωρητά;», ἀπάντησε ὁ φύλακας, «περίπου ὅπως τό
εἴπατε. Ἀπό τότε πού ἦρθε ὁ ἅγιος, ἡ φυλακή ἔγινε ἐκκλησία. Τριάντα χρόνια κάνω αὐτή τή δουλειά. Ἔχουνε δεῖ τά μάτια μου κι ἄν δέν ἔχουνε δεῖ. Φονιάδες,
κλέφτες, συμμορίτες, βιαστές... Τρέμαν
τά φυλλοκάρδια μου. Οἱ πιό πολλοί ἦταν
πιό ἄγριοι κι ἀπ’ τά θεριά. Καί μέ βλέπανε μέ μῖσος, μέ μάτι κακό και σκοτεινό. Ἤμουνα, βλέπεις, ἀρχιφύλακας.
Ἔλεγα, καμιά ὥρα θά μοῦ δώσει κανείς
ἀπό πίσω μέ κανένα μπαλτά καί θά μέ
κλαῖνε τά παιδάκια μου. Ἄσε ’κείνη τή
νύχτα πού βάλανε φωτιά στή φύλακή,
γιά ν’ ἀποδράσουνε. Κόντεψα νά καῶ
σάν τό ποντίκι ζωντανός.

Ο ΑΓΙΟΣ
Ἄγρια πράματα, κύριε Ἐπιθεωρητά,
ἐσεῖς τά ξέρετε καλύτερα. Ὥσπου φέρανε ἀπ’ τό μεταγωγῶν, ἀπ’ ἄλλη φυλακή,
τόν ἅγιο, αὐτόν πού εἴδατε τώρα νά
μιλᾶ. Αὐτός στήν ἀρχή οὔτε μιλοῦσε οὔτε
λαλοῦσε. Μονάχα εἶχε ἕνα κομποσχοίνι
καί σταυροκοπιοῦνταν μέρα-νύχτα. Κι
ὅλο νήστευε. Σήμερα εἶναι Τετάρτη, μεθαύριο Παρασκευή, μετά Δεκαπενταύγουστος. Τό μισό χρόνο ἔμενε νηστικός.
Οἱ ἄλλοι τόν πῆραν γιά τρελό καί δέν τόν
πείραζαν. «Παλάβωσε», λέγαν, «ἀπ’ τίς
τύψεις του». Μά εἶχε μιά γλύκα πάνω
του, μιά καλοσύνη πού γεννοῦσε τή συμπάθεια. Μιά μέρα ἕνας πολύ κριματισμένος πού ’χε σκοτώσει τή γυναίκα του
δέ βάσταξε καί πῆγε νά πνιγεῖ˙ νά κρεμαστεῖ. Τόν πρόλαβε ὁ ἅγιος στίς τουαλέτες καί τόν ἔσωσε. Καί ὄχι μόνο τόν
ἔσωσε μά τόν ἐπῆρε μετά μόνο του καί
τοῦ μιλοῦσε ὥρα πολλή καί κάθε μέρα-τί
τοῦ ἔλεγε, ποιός ἤξερε- κι ἐκεῖνος ἔκλαιγε καί ζήτησε παπά νά ἐξομολογηθεῖ˙ κι
ἔγινε ἄλλος ἄνθρωπος, ἀγνώριστος. Τό
μάθανε αὐτό οἱ ἄλλοι κι ἀρχίσαν νά κοντοζυγώνουνε τόν ἅγιο καί νά ρωτᾶνε τί
καί πῶς καί νά κουρνιάζουν δίπλα του
σάν τά λιοντάρια στό Δανιήλ, πού μαθαίναμε παιδάκια στό σχολειό. Τούς ἔλεγε ὁ
ἅγιος ἱστορίες ἀπό τό Εὐαγγέλιο κι
αὐτοί ζητοῦσαν ὁλοένα πιό πολλοί νά
ἐξομολογηθοῦν. Νά μή σᾶς τά πολυλογῶ,
σιγά-σιγά τό πρᾶμα ὀργανώθηκε ὅπως
τό βλέπετε μπροστά σας σήμερα. Κάθε
μέρα, ὅταν αὐλίζονται, ἔχει τό κατηχητικό, τό μάθημα. Εἶναι βέβαια καί κάποιοι
ἄγριοι ἀκόμα, ἀνυπότακτοι. Βλέπετε,
ἔχουμε ὁλοένα καί καινούρια μέλη στήν
παρέα μας˙ μά ποῦ θά πάει, θά τούς μερέψει ὁ ἅγιος. Ἔχει τόν τρόπο του
αὐτός. Ξέρει καί βρίσκει τό κουμπί τοῦ
καθενός. Μιά φορά τό μῆνα ἔρχεται ὁ
παπάς καί ἐξομολογεῖ, ἄν ἔχουμε καμιά
ἔκτακτη ἀνάγκη, ἔρχεται καί συχνότερα.
Καί κάθε Κυριακή ἔχουμε Λειτουργία...
Μά, γιά σταθεῖτε τώρα νά ἀκούσουμε.
Τελειώνει!».
(Συνεχίζεται)
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AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

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.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν15.754 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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ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(’Aπό 15-12-2014)
Nέες àποφυλακίσεις àπόρων κρατουμένων καταχωροÜμε στή στήλη μας. Nέους
«âλαχίστους àδελφούς» (Mατθ. 25, 40) τοÜ XριστοÜ μας. ^H àγάπη ¬λων τ΅ν συνδρομητ΅ν τÉς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τÉς
\Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH», ôνοιξε καί πάλι τίς πόρτες τ΅ν Φυλακ΅ν, γιά νά γυρίσουν στά σπίτια τους, âλεύθεροι πιά, συνάνθρωποί μας πού παρέμεναν âκεÖ γιά λίγα
χρήματα, πού οî ἴδιοι δέν εrχαν νά πληρώσουν.

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

Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Ἀλεξανδρούπολη:
Αὐλώνας:
Βόλος:
Δράμα:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Θράκη:
Ἰωάννινα:
Κοζάνη:
Κῶς:
Λαμία:
Σπάρτη:
Τίρυνθα:
Τρίκαλα:

Πλημμελειοδικεῖο
Ε.Κ.Κ. Νέων
Κατάστημα Κράτησης
Πρωτοδικεῖο
Κατάστημα Κράτησης
Πλημμελειοδικεῖο
Πρωτοδικεῖο
Τροχαία
Ἐφετεῖο
Κατάστημα Κράτησης
Πρωτοδικεῖο
Κατάστημα Κράτησης
Ὑπηρεσία Ἐπιμ. Κοιν. Ἀρωγῆς
Πρωτοδικεῖο
Ἀγροτικό Κατάστημα Κράτησης
Κατάστημα Κράτησης

ΣΥΝΟΛΟ:

ΚΡΑΤΟΥΜ.

ΕΥΡΩ

1
4
1
1
8
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1

200,00
600,00
210,00
750,00
919,00
200,00
1.014,00
250,00
150,00
500,00
200,00
640,00
1.571,00
85,00
80,00
275,00

34

7.644,00

ΓENIKO ΣYNOΛO: AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ: 15.754

