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ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟ
«Δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τήν χώραν
αὐτῶν» (Ματθ. 2, 12)

Ὅταν οἱ τρεῖς Μάγοι ἀπό τήν Ἀνατολή
ἔφθασαν στά Ἱεροσόλυμα, ἔγινε ταραχή
μεγάλη. Ἡ πληροφορία πού ἤθελαν οἱ
σοφοί τῆς Ἀνατολῆς
ἀπό τούς κατοίκους·
«ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς
βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων», τάραξε τό βασιλιά Ἡρώδη καί ὅλον
τό λαό τῆς πόλης. Ὁ
Ἡρώδης ταράχθηκε,
γιατί φοβήθηκε μήπως «ὁ τεχθείς βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων»
τοῦ πάρει τή βασιλεία. Ὁ λαός ταράχθηκε, γιατί φοβήθηκε μήπως ἡ ὀργή τοῦ
τυράννου ξεσπάσει
πάνω του.
Τά γεγονότα ἐξελίσσονται ραγδαῖα. Ὁ
αἱμοβόρος βασιλιάς
συγκαλεῖ ἐπειγόντως
συνέλευση τῶν ἀρχιερέων καί γραμματέων.
Στή συνέλευση ζητᾶ
ὑπεύθυνη ἀπάντηση

στό ἐρώτημα: «Ποῦ ὁ
Χριστός γεννᾶται;».
Καί ἡ συνέλευση

ἀπαντᾶ κατηγορηματικά: «Ἐν Βηθλεέμ
τῆς Ἰουδαίας». Στή
συνέχεια ὁ ἡγεμόνας
καλεῖ κρυφά τούς
Μάγους καί τούς παραγγέλλει: «Πηγαίνετε
στή Βηθλεέμ γιά νά
βρεῖτε τό παιδί καί,
σάν τό βρεῖτε, εἰδοποιῆστε με γιά νά
ἔλθω κι ἐγώ νά τό

προσκυνήσω». Ἀλλά
αὐτό ἦταν δόλος.
Ἦταν ἀπάτη. Γιατί
ἄλλα σχέδια εἶχε στό
μυαλό του.
Οἱ Μάγοι, μέ ὁδηγό
τό ὑπερφυσικό ἀστέρι, φθάνουν στή Βηθλεέμ, βρίσκουν «τό
παιδίον μετά Μαρίας
τῆς Μητρός αὐτοῦ»,
τό προσκυνοῦν εὐλαβικά, τοῦ προσφέρουν τά πολύτιμα
δῶρα τους κι ὕστερα,
γεμάτοι χαρά, παίρνουν τό δρόμο τῆς
ἐπιστροφῆς γιά τήν
πατρίδα τους. Δέν
ἀκολουθοῦν ὅμως τόν
ἴδιο δρόμο. Ὁ Θεός
τούς δείχνει ἄλλο
δρόμο γιά τήν ἐπιστροφή τους. «Δι’
ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τήν χώραν
αὐτῶν». Ἔτσι οὔτε
τόν Ἡρώδη βλέπουν,
ἀλλά οὔτε καί μήνυμα
τοῦ στέλνουν.
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***
«Δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν». Ἄλλο δρόμο ἀκολούθησαν
γιά νά ἔλθουν πρός τή Βηθλεέμ.
Καί ἄλλο δρόμο παίρνουν τώρα
πού φεύγουν ἀπό τή Βηθλεέμ.
Ἡ ἀλλαγή αὐτή τοῦ δρόμου περικλείει καί ἕνα μυστικό. Ἔχει
ἕνα πνευματικό νόημα, πού
ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας σωτήριο
δίδαγμα. Ἡ λέξη δρόμος σημαίνει καί τόν τρόπο τῆς ζωῆς.
Ἔτσι ἔχουμε τόν κακό δρόμο
καί τόν καλό. Τό δρόμο τῆς
ἁμαρτίας καί τό δρόμο τῆς
ἀρετῆς. Στόν πρῶτο δρόμο
ὑπάρχει ὁ Ἡρώδης, σύμβολο
κακίας καί μοχθηρίας. Στό δεύτερο δρόμο ὑπάρχει ὁ Ἰησοῦς.
Ἡ ἐνάρετη ζωή. Ἡ ἁγιότητα.
Ἡ γνωριμία μας μέ τό Χριστό
ἀλλάζει πάντοτε τό δρόμο τῆς
Οἱ Μάγοι προσκυνοῦν τό Σωτήρα Χριστό.
ζωῆς μας. Ἄλλοι εἴμαστε πρῶτα
καί ἄλλοι γινόμαστε ὕστερα. Ποιός γνώρισε τό Χριστό καί δέν ἄφησε τόν
κακό δρόμο πού πρῶτα ἀκολουθοῦσε;
Θυμᾶσθε τό Ζακχαῖο; Τί ἦταν προτοῦ γνωρίσει τό Χριστό; Ἕνας μεγάλος κλέφτης. Ἔκλεβε τόν κόσμο. Ἀπό τήν ὥρα ὅμως πού γνώρισε τό
Χριστό στήν Ἱεριχώ, ἄλλαξε τρόπο ζωῆς. Ἄφησε τό δρόμο τῆς κλεψιᾶς
καί πῆρε τό δρόμο τῆς τιμῆς καί τῆς δικαιοσύνης. Ἔγινε ἄλλος ἄνθρωπος. Ἔγινε ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ.
Θυμᾶσθε καί ἐκείνη τή
Σαμαρείτισσα γυναίκα; Εἶχε
πάρει πολύ ἄσχημο δρόμο.
Ζοῦσε μέσα στήν ἀτιμία.
Στήν παρανομία. Στήν
ἁμαρτία. Μά σάν γνώρισε
τό Χριστό ἐκεῖ στό φρέαρ
τοῦ Ἰακώβ, ἄλλαξε δρόμο.
Ἄλλαξε ζωή. Καί ἔγινε κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου. Καί
μάρτυρας. Καί ἁγία.
Οἱ Μάγοι καθ᾽ ὁδόν πρός τή Βηθλεέμ.
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Ἀδελφέ,
Ἡ γνωριμία μας μέ τό Χριστό μπορεῖ νά ἀλλάξει
καί τό δικό μας, τυχόν, κακό δρόμο. Νά ἀλλάξει καί
τή δική μας ζωή. Καί νά τήν κάνει ζωή μέ ἀρετή. Μέ
φόβο Θεοῦ. Μέ ὑπακοή στό ἅγιο θέλημά Του. Μέ
ἁγιασμό ψυχῆς. Νά τήν κάνει ζωή μέ τό Χριστό.
Ἔτσι, ὅπως παρακινεῖ ὅλους μας ὁ ρήτορας τῆς
Ἐκκλησίας μας Ἠλίας Μηνιάτης: «Οἱ Μάγοι, ἀφοῦ
προσκύνησαν τό Χριστό, δέν γύρισαν ἀπό τόν ἴδιο
δρόμο ἀπό ὅπου ἦλθαν, ἀλλά ἄλλαξαν δρόμο καί
στράφηκαν στόν τόπο τους· «δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τήν χώραν αὐτῶν».
Αὐτό εἶναι τό πιό
ἀναγκαῖο πού πρέπει νά
κάνουμε κι ἐμεῖς. Ὅταν
αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες
ἐξομολογηθοῦμε καί μεταλάβουμε, δέν πρέπει
νά γυρίσουμε πάλι ἀπό
τόν ἴδιο δρόμο ἀπό
ὅπου ἤλθαμε. Ὄχι. «Δι’
ἄλλης ὁδοῦ». Νά ἀλλάξουμε δρόμο, νά ἀλλάξουμε ἤθη, νά ἀλλάξουμε ζωή. «Δι’ ἄλλης
ὁδοῦ». Νά μή στραφοῦμε στά πρῶτα πάθη,
μή στίς πρῶτες ἁμαρτίες, μή στήν πρώτη
ἀπώλεια. «Δι’ ἄλλης ὁδοῦ». Ἄς πιάσουμε
τόν ἄλλο δρόμο, τό δρόμο τῆς χριστιανικῆς
ἀρετῆς. Μέ λίγα λόγια, ἄς ἀφήσουμε ἐκείνη
τήν ὁδό τῆς κακῆς μας συνήθειας, πού
μᾶς ἔφερνε στήν κόλαση. Κι ἄς περπατήσουμε ἄλλη, μιᾶς τέλειας διόρθωσης, Οἱ Μάγοι ἀναχωροῦν γιά τήν πατρίδα τους
« δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ» .
πού μᾶς φέρνει στήν αἰώνια ζωή».

Εὐχόμαστε σέ ὅλους τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς τό Θεῖο
Βρέφος τῆς Βηθλεέμ νά φέρει σέ ὅλους μας εἰρήνη, ἐλπίδα,
παραμυθία, χαρά καί κάθε καλό.
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!
Ἀδελφότης «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
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§6

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
«Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον
μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23, 43)

Ὁ πρῶτος λόγος τοῦ Ἰησοῦ ἐπάνω στό
σταυρό ἀφοροῦσε ἀποκλειστικά τούς
σταυρωτές του, τῶν ὁποίων βράχνιασε ἡ
φωνή νά φωνάζουν, ὅσο πιό πολύ μποροῦσαν, ζητώντας ἀπό τόν Ἔπαρχο Πόντιο Πιλᾶτο τήν καταδίκη Του σέ σταυρικό θάνατο. Σέ ὅλη τήν Ἁγία Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ ἀντιλαλοῦσε ἡ κραυγή αὐτή:
«σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν». Πολύ
τό μίσος τους. Μεγάλη ἡ κακία τους.
Καί ὁ Ἰησοῦς;
Ὁ Ἰησοῦς στή λυσσαλέα αὐτή ἐχθρότητά τους ἔμεινε ἀτάραχος. Σιωπηλός.
Αὐτοί ἁμάρταναν. Αὐτοί βυθίζονταν ὅλο
καί πιό πολύ μέσα στήν κόλαση τῆς κακίας τους. Μόνον αὐτοί. Γιατί ὁ Ἰησοῦς,
ὅπως ὁμολόγησε ὁ ἐκ δεξιῶν σταυρωμένος κακοῦργος, «οὐδέν ἄτοπον ἔπραξε»
(Λουκ. 23, 41). Αὐτό τό ἴδιο πού ὁμολόγησε καί ὁ μαθητής τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Ἀπ. Πέτρος: «ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Α΄ Πέτρ.
2, 22). Κι αὐτό εἶναι μιά μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ. Ἕνα μάθημα σέ ὅλους ἐμᾶς πού λέμε
ὅτι πιστεύουμε καί ἀγαποῦμε τό Χριστό·

Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Τ ΟΥ Γ ΟΛ Γ Ο ΘΑ

ὅτι εἴμαστε χριστιανοί ὀρθόδοξοι. Καί
ποιό τό μάθημα; Ὅσο κι ἄν συνάνθρωποί
μας μᾶς κατηγοροῦν ἄδικα, μέ ὅποια κατηγορία σοφίζονται καί μᾶς τήν ἀποδίδουν, ἡμεῖς δέν ἁμαρτάνουμε. Ἀρκεῖ νά
σιωποῦμε, ὅπως αὐτό ἔκανε ὁ Ἰησοῦς, ἡ
μεγάλη μας αὐτή ἀγάπη καί λατρεία. Οἱ
κατήγοροι ἁμαρτάνουν. Ὄχι οἱ ἀδίκως κατηγορούμενοι.
Ὁ δεύτερος λόγος τοῦ Ἰησοῦ ἀπευθύνεται στόν κακοῦργο, στό ληστή, πού ἦταν
κι αὐτός σταυρωμένος στά δεξιά τοῦ δικοῦ Του σταυροῦ. Καί τήν ἀφορμή νά τοῦ
ὁμιλήσει ὁ Ἰησοῦς τήν ἔδωσε αὐτός ὁ ἴδιος
ὁ ληστής.
Ποιά ἡ ἀφορμή;
Τό πλησιέστερο ἀκροατήριο τοῦ
Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ ἦταν δυό ληστές
καί ὁ Ἑκατόνταρχος μέ τούς στρατιῶτες
του. Οἱ δυό ληστές ἦταν σταυρωμένοι κι
αὐτοί, δεμένοι στούς σταυρούς τους μέ
χοντρά σχοινιά, ὥστε νά μή μποροῦν νά
γυρίζουν δεξιά καί ἀριστερά. Ἀντίθετα ὁ
Ἰησοῦς ἦταν καρφωμένος στά δυό του χέρια καί στά δυό του πόδια ἔχοντας ἐπιπλέον στό κεφάλι ἀκάνθινο στεφάνι, πού τοῦ
τό φόρεσαν τάχα σάν βασιλικό στέμμα,
ἐμπαίζοντάς Τον ἔτσι μέ αὐτό. Κι ἐνῶ ὁ
Χριστός ἦταν σιωπηλός πάνω στό σταυρό
καί πνιγμένος μέσα στό αἷμα πού ἔτρεχε
ἀπό τό πληγωμένο του κεφάλι, τά χέρια
του καί τά πόδια του, οἱ δυό ἀκροατές
του, οἱ ληστές, πού δέν δοκίμαζαν τόν πό-

«Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ εἶναι ὑπεύθυνος γιά τή σωτηρία τοῦ πλησίον»
(Ἱερός Χρυσόστομος).
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νο πού δοκίμαζε ὁ Ἰησοῦς, ἀφοῦ αὐτοί
ἦταν μόνο δεμένοι, οἱ δυό, λοιπόν, ληστές ἄρχισαν ἕνα διάλογο.
Πρῶτος ἄρχισε τήν κουβέντα ὁ ἀπό τά
ἀριστερά τοῦ Χριστοῦ ληστής. Τό λόγο
δέν τόν ἀπηύθυνε στόν ἄλλο ληστή, ἀλλά
στόν ἴδιο τό Χριστό. Καί τί τοῦ εἶπε;
Ἀκοῦστε ἕνα λόγο, πού ἦταν κοροϊδία,
εἰρωνεία! «Εἰ σύ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτόν καί ἡμᾶς» (Λουκ. 23, 39). Ἄν σύ
εἶσαι ὁ Χριστός, σῶσε τόν ἑαυτό σου καί
ἐμᾶς. Τήν εἰρωνεία αὐτή δέν τήν ἄντεξε
«ὁ ἐκ δεξιῶν» ληστής. Ταράχθηκε τόσο
πολύ, ὥστε τοῦ εἶπε σέ αὐστηρό τόνο:
«Οὐδέ φοβῇ σύ τόν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ
κρίματι εἶ;». Σύ ὁ ἐγκληματίας καί ἔνοχος,
πού ὑφίστασαι, πού ὑποφέρεις, τήν ἴδια
καταδίκη καί τήν ἴδια ποινή τοῦ σταυροῦ
πού ὑφίσταται κι αὐτός, δέν φοβᾶσαι οὔτε
τό Θεό ; «Ἡμεῖς μέν δικαίως· ἄξια γάρ ὧν
ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δέ
οὐδέν ἄτοπον ἔπραξε» (Λουκ. 23, 41).
Ἡμεῖς, σύ κι ἐγώ, δίκαια τιμωρούμαστε γι’
αὐτά τά ἐγκλήματα πού κάναμε. Καί καλά
νά πάθουμε, ὅπως καί παθαίνουμε. Αὐτός
ὅμως δέν ἔκανε κανένα κακό.
Ἐδῶ πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε τό
ἑξῆς: Τά λόγια «ἡμεῖς μέν δικαίως· ἄξια
γάρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν», συνιστοῦν μιά προφορική ἐξομολόγηση
ἐνώπιον τοῦ Ἀρχιερέα Χριστοῦ. Γνώριζε ὁ
Χριστός τά βαθιά ἐλατήρια τοῦ ἐκ δεξιῶν
ληστῆ. Γνώριζε τή βαθιά συναίσθηση τῆς
ἁμαρτωλότητάς του. Σπάνια νά ἀκούσουμε ἕναν κατάδικο σήμερα νά λέει ὅτι ἄξια
ὑποφέρει γιά τά ἐγκλήματα πού διέπραξε.
Ὅτι καλά νά πάθει γι’ αὐτά πού ἔκανε. Λένε πώς ἕνας βασιλιάς ἐπισκέφθηκε κάποτε
μιά Φυλακή, γιά νά δεῖ μέ τή σειρά ὅλους
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τούς κατάδικους. Ὁ καθένας πού μιλοῦσε
μέ τό βασιλιά φώναζε καί ἔλεγε: -Ἄδικα,
βασιλιά μου, μέ ἔβαλαν στή Φυλακή.
Εἶμαι ἀθῶος. Μόνον ἕνας ἀπάντησε στό
βασιλιά ὡς ἑξῆς: «Δίκαια μέ ἔβαλαν φυλακή καί ὑποφέρω γι’ αὐτά πού ἔπραξα.
Ἔπρεπε κι ἄλλα χρόνια νά προσθέσουν
στήν καταδικαστική ποινή γι’ αὐτά πού
ἔκανα. Γιά νά πεθάνω μέσα στή Φυλακή».
Τότε ὁ βασιλιάς πρόσταξε στόν Διευθυντή: «Σ’ αὐτόν τόν κατάδικο νά δώσετε
ἀποφυλακιστήριο, γιά νά γυρίσει στό σπίτι του. Τοῦ δίνω χάρη γιά τήν ὁμολογία
του». Ἀκριβῶς αὐτό ἔκανε καί ὁ ἐκ δεξιῶν
ληστής. Ἐξομολογήθηκε καί εἶπε: «Ἡμεῖς,
σύ κι ἐγώ, ἄξια, δίκαια τιμωρούμαστε γι’
αὐτά πού κάναμε». Δέν εἶναι αὐτό μετάνοια; Δέν εἶναι αὐτό βαθιά συναίσθηση
τῆς ἁμαρτωλότητάς του; Στήν ἀκοή μου
ἠχεῖ ἀκόμη ὁ λόγος πού μοῦ εἶπε ἕνας κατάδικος στήν ἄσκηση τῆς διακονίας μου
στίς Φυλακές πού ἐπισκέπτομαι. Καθαρός
ὁ λόγος του:«Πάτερ, καλά νά πάθω γι’
αὐτά πού ἔκανα». Κι αὐτός ὁ κρατούμενος πλησιάζει καθημερινά ὅλο καί πιό πολύ τό Σωτήρα του Χριστό.
Ἕνας δεύτερος λόγος τοῦ ἐκ δεξιῶν ληστῆ, πού μαρτυρεῖ τή μετάνοιά του καί
τήν ἀγάπη του πρός τό συσταυρωμένο Ἰησοῦ, εἶναι καί ἡ ὁμολογία του: «Οὗτος δέ
οὐδέν ἄτοπον ἔπραξε». Αὐτός ὅμως δέν
ἔκανε κανένα κακό! Εἶναι λόγος πού
ἐκφράζει τήν ἀναμαρτησία τοῦ Ἰησοῦ. Θά
ἔλεγε κανείς ὅτι αὐτός ὁ ληστής εἶναι θεολόγος.
Καί ἀκολουθεῖ τώρα ἡ θερμή του παράκληση πρός τόν Ἰησοῦ. Καί τί τοῦ ζητᾶ; Τί
θά τοῦ ζητοῦσε ἕνας κατάδικος σήμερα;
Νά τόν σώσει ἀπό τόν ἐπερχόμενο θάνα-

«ΑΠΟ τούς δύο ληστές, ὁ ἕνας χάθηκε. Μήν ἐπαναπαύεσθε...
Ἀπό τούς δύο ληστές, ὁ ἕνας σώθηκε. Μήν ἀπελπίζεσθε»
(Ἱερός Αὐγουστῖνος).
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το. Νά τοῦ λύσουν τό δεμένο πάνω στό
σταυρό σῶμα του. Καί νά γυρίσει ἐλεύθερος πιά στούς δικούς του. Κι ὅμως ὁ ληστής δέν τοῦ ζητᾶ κάτι τέτοιο. Τοῦ ζητᾶ
κάτι πιό μεγάλο. Ἀκοῦστε τήν καρδιακή
του κραυγή: «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν
ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23, 42).
Ἀκοῦστε καί θαυμάσετε. Ἀκοῦστε καί διδαχθεῖτε. Ἀκοῦστε καί κάνετε καί σεῖς τό
ἴδιο. Τό νά ζητοῦσε παράταση ζωῆς δέν
ἦταν κάτι μεγάλο. Πάλι θά πέθαινε. Κανείς πού γεννήθηκε σ’ αὐτήν τή ζωή δέν
ἀπέφυγε τό θάνατο. Ὁ θεοφώτιστος Ἀπ.
Παῦλος τό λέει κατηγορηματικά. «Ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν,
μετά δέ τοῦτο κρίσις» (Ἑβρ. 9, 27). Οἱ
ἄνθρωποι, σύμφωνα μέ τόν ὁρισμό τοῦ
Θεοῦ, πεθαίνουν μιά φορά. Καί ὕστερα
ἀπό τό θάνατο ἀκολουθεῖ ἡ κρίση καί ἡ
δίκη γιά τίς πράξεις τους. Φιλοσοφώντας
θά ἔλεγα ὅτι ὁ ληστής, ἀφοῦ ὁ θάνατος
εἶναι ἀναπόφευκτος, βλέπει τό αἰώνιο
συμφέρον του παρά τό προσωρινό. Τόν
καίει ἡ κρίση καί ἡ μετά θάνατον δίκη.
Αὐτή προέχει. Φαίνεται ὅτι γνώριζε ἀρκετά πράγματα. Πῶς τά γνώριζε; Αὐτό δέν
μπορεῖ κανείς νά τό βεβαιώσει. Στή δέησή
του ἀποκαλεῖ τόν Χριστό Κύριο, πού σημαίνει Θεό. Γιατί στήν Ἁγ. Γραφή τό «Κύριος» ἀντιστοιχεῖ στό «Θεός». Ἔτσι, λοιπόν, ὁ ληστής μέ τήν προσφώνηση «Κύριε» τόν ἀποκαλοῦσε «Θεέ». Καί τό ἄλλο.
Λέει ὁ ληστής στόν Κύριο καί Θεό: «ὅταν
ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου». Γιά ποιά βασιλεία κάνει λόγο, ἀφοῦ σέ λίγο πεθαίνει;
Καί γιά νά ἔχει ὁ Ἰησοῦς «βασιλεία» μετά
τό θάνατό του, σημαίνει ὅτι μετά τό θάνατό του πάνω στό σταυρό καί τόν ἐνταφιασμό του, θά ἀναστηθεῖ καί θά ἀναληφθεῖ στόν οὐρανό καί θά ἐπανέλθει στήν
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οὐράνια βασιλεία του. Πῶς, λοιπόν, τά
γνώριζε ὅλα αὐτά; Φαίνεται ὅτι ὁ ἐκ δεξιῶν ληστής δέν εἶχε τή σκληρότητα τοῦ
ἄλλου ληστῆ, τοῦ ἀριστερά σταυρωμένου. Καί ὕστερα ἄς μήν ξεχνοῦμε τό λόγο·
«Καί στήν καρδιά τοῦ ἐγκληματία ὑπάρχει πάντα ἡ σπίθα τῆς ἀνθρωπιᾶς»! Ἄλλωστε ὁ ληστής συχνά θά ἐπέστρεφε ἀπό τά
βουνά καί τίς ἐρήμους μέσα στήν κοινωνία. Ἐκεῖ ὁ λαός μιλοῦσε πάντα γιά τό
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Γιά τή διδασκαλία
του, πού ἔθελγε τό λαό. Γιά τά θαύματα,
πού ἔκανε καθημερινά. Τυφλοί, κωφοί,
παράλυτοι, λεπροί, δαιμονισμένοι θεραπεύονταν μέ ἕνα καί μόνο λόγο του! Καί
τό πιό μεγάλο καί πρωτάκουστο: Ὁ Ἰησοῦς ἀνέσταινε καί νεκρούς καί πάλι μέ
ἕνα του λόγο. Ἀλλά καί γιά τή σύλληψη
τοῦ Χριστοῦ καί τά μετά ἀπό αὐτήν γεγονότα εἶναι πιθανόν νά ἄκουσε ὁ ληστής.
Ὅλα αὐτά τόν ἐξ ἀριστερῶν ληστή τόν
ἄφησαν ἀδιάφορο. Δέν συνέβη ὅμως τό
ἴδιο καί μέ τόν ἄλλο ληστή. Ὅλα αὐτά
αὐτόν τόν προβλημάτισαν. Τά σκεφτόταν
καί ὅσο ἦταν ἐλεύθερος κι ὅταν τόν συνέλαβαν καί τόν καταδίκασαν σέ σταυρικό
θάνατο. Καί ὅσο ἦταν φυλακισμένος. Ἄς
μήν ξεχνᾶμε ὅτι καί ὁ Χριστός κρατήθηκε
γιά λίγο στήν ἴδια Φυλακή. Καί τώρα τόν
βλέπει μαζί του πάνω στό Γολγοθά. Πίστεψε στή θεότητα τοῦ Χριστοῦ ὁ ληστής.
Ἄρα πίστεψε καί στήν ἀνάστασή του καί
τήν ἐπιστροφή του στή Βασιλεία του, ἀπ’
ὅπου κατέβηκε μέ σκοπό «ἁμαρτωλούς
σῶσαι»(Α΄ Τιμοθ. 1, 15). Καί τώρα ὁ Χριστός σώζει ἕναν ἁμαρτωλό, τόν ἐκ δεξιῶν
του ληστή. Σώζεται ὁ ληστής, κατά τή
μαρτυρία τοῦ Κυρίου μας.
Ἀλλά γι’ αὐτό τό θέμα θά συνεχίσουμε
στό ἑπόμενο φύλλο.

«ΔΕΝ ἀφήνουν οἱ χριστιανοί τίς χαρές καί τίς ἀπολαύσεις τους
στή ζωή, ἀλλά τίς ἐπεκτείνουν σ’ ἄλλες πιό μεγάλες καί αἰώνιες»
(Τερτυλλιανός).

sel109Ena_™ÎÔ˘Ï¿ 12/6/14 10:27 AM Page 1

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΘΡΟΝΟΣ

«XPIΣTIANIKOIΠAΛMOI»

109

ENA KAΘE ΦOPA
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Κ α ί
αὐτό τό
σκίτσο
τοῦ μακαριστοῦ
πλέον γελοιογράφου Ἠλία
Σκουλᾶ.
Κι αὐτό
τό σκίτσο
διδακτικό. Κάθε
σκίτσο κι
ἕνα μάθημα. Καί
μιά διδασκαλία.
Γιά ὅλους μας. Ἰδιαίτερα, θά ἔλεγα, γιά
τά νιάτα. Ἐκεῖνα τά νιάτα, πού θέλουν
νά ζήσουν μέ ἀξιοπρέπεια στή ζωή τους
ὅλη καί μέ ἀξιοπρέπεια νά πεθάνουν.
Δέστε τό σαλίγκαρο!
Ἀνεβαίνει συρόμενος στή χρυσή καρέκλα. Στό θρόνο. Στόν πολιτικό θρόνο ὡς
Πρωθυπουργός. Στό θρησκευτικό θρόνο
ὡς ἐκκλησιαστικός ἡγέτης. Στούς ἀμέτρητους θρόνους, πού προσφέρει αὐτή ἡ
ζωή. «Εἶπαν στό σαλίγκαρο: Πῶς ἀνέβηκες τόσο ψηλά; Κι ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε:
Μέ τό σάλιο μου καί μέ τά κέρατά μου».
Τί σημαίνει τό σάλιο;
Σημαίνει τά λόγια. Τίς ὑποσχέσεις. Τίς
πολλές ὑποσχέσεις. Τόσες ὑποσχέσεις,
πού ὁ λαός ἀποφαίνεται: Καί μισές ἀπό
τίς ὑποσχέσεις αὐτές νά τηρήσει, ἀξίζει
νά ψηφίσουμε γιά Πρωθυπουργό τόν
ἄνδρα αὐτό. Κι ὅταν οἱ μνηστῆρες τοῦ
θρόνου πετυχαίνουν νά ἀνεβοῦν στή χρυσή καρέκλα, στό χρυσό θρόνο, τότε ξεχνοῦν ὅλες, σχεδόν, τίς ὑποσχέσεις. Ὁ
Ἑλληνικός λαός εἶναι τόσο πολύ ἀπογοητευμένος ἀπό τή διάψευση τῶν ὑποσχέ-

σεων, ὥστε δέν τοῦ κάνει καρδιά νά πάει
στό ἐκλογικό κέντρο νά ψηφίσει. Γιά νά
φθάσουμε στή σημερινή πολιτική κρίση.
Κι αὐτό ἀφορᾶ μόνον ἕνα τομέα τῆς κοινωνίας. Ὑπάρχουν κι ἄλλοι τομεῖς. Κι
ἄλλοι θρόνοι. Οἱ θρόνοι τοῦ Προέδρου,
τοῦ Περιφερειάρχη, τοῦ Πρύτανη, τοῦ Διευθυντῆ κάποιου Συνεταιρισμοῦ κ.ἄ, κ.ἄ.
Παντοῦ βλέπουμε «σαλίγκαρους» νά
διεκδικοῦν κάποια «καρέκλα». Καί τό
«σάλιο» αὐξάνεται ὁλοένα καί περισσότερο. Ἄνθρωποι ἀναξιοπρεπεῖς, μικροί,
ἀνάξιοι, τιποτένιοι!
Καί τά κέρατα τί σημαίνουν;
Καί τό ρωτᾶτε; Σημαίνουν ὅτι εἶναι
ἄνθρωποι δυνατοί. Τόσο δυνατοί, πού
μόνον αὐτοί μποροῦν νά φέρουν τήν τάξη
καί τήν ἀσφάλεια στόν τόπο. Αὐτοί μόνον οἱ «σαλίγκαροι» θά νοικοκυρέψουν
τά δημόσια πράγματα. Μόνο μέ αὐτούς
θά λειτουργήσουν ὅλα «ρολόι». Καί ὅλοι
δῆθεν διάκονοι τοῦ λαοῦ κι ὄχι ἀφεντάδες. Κουραστήκαμε ἀπ’ αὐτούς τούς
«σαλίγκαρους». Ἀπογοητευθήκαμε ἀπό
τήν ἀναξιοπρέπεια καί τή μικρότητά
τους.
Νά ὅμως καί μιά ἐξαίρεση.
Εἶναι Ἕλληνας. Ἀπό τά μεγαλύτερα
μυαλά πού ἔχει ἡ πατρίδα μας. Στή Γερμανία, ὅπου τόν περισσότερο χρόνο
ἐργάζεται, κερδίζει πάντα τό θαυμασμό.
Καί ὄχι μόνον. Κάποτε, στό παρελθόν,
Ἕλληνας Ὑπουργός Πολιτισμοῦ στήν
Ἑλλάδα τόν κάλεσε, γιά νά τόν διορίσει
σέ ἐπίζηλη θέση. Κι ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε:
«Ἄν εἶναι μέ διορισμό, δέν δέχομαι.
Εὐχαριστῶ. Ἄν εἶναι μέ διαγωνισμό, δέχομαι εὐχαρίστως». Τό πρῶτο, σημαίνει,
λίγο-πολύ, «σαλίγκαρο». Τό δεύτερο σημαίνει ἕναν ἀξιοπρεπέστατο Ἕλληνα. Ὤ
μεγάλε Ἕλληνα! Ὤ μεγάλε ἄνθρωπε τοῦ
Θεοῦ! Αἰώνιο παράδειγμα ἀξιοπρέπειας!
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ΒΙΒΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ

XPONIA MAPTYPΩN

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

§15
Τήν παραμονή τοῦ μεγάλου ἀγώνα.
Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἡ Περπέτουα ρίχτηκε στή φυλακή γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ὁ πόθος γιά τό μαρτύριο φλόγιζε
τή γενναία ψυχή. Αὐτό μονάχα σκεπτόταν καί σ’ αὐτό εἶχε στηρίξει τίς ἐλπίδες
της. Δέν εἶχε πάψει οὔτε στιγμή νά εὐχαριστεῖ καί νά δοξάζει τό Θεό, γιατί τήν
ἀξίωσε νά πάθει γιά τό ὄνομά Του. Στή
φυλακή οὔτε στιγμή ἔχασε τό θάρρος της
κι οὔτε οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες ἔδιωξαν τήν ἐσωτερική
της εἰρήνη. Ἐν τούτοις οἱ στερήσεις καί τά δεινά τῆς φυλακῆς ἄφησαν περισσότερα
ἴχνη σ’ αὐτήν παρά στούς
ἄλλους φυλακισμένους, γιατί
αὐτή ἀπό τό πολυτελέστατο
διαμέρισμά της, ὅπου εἶχε ὅλα
της τά κομφόρ, βρέθηκε στούς
ὑγρούς τοίχους τῆς βρώμικης
καί σκοτεινῆς ἐκείνης φυλακῆς. Εἶχε ἀφήσει μιά ζωή ἀναπαυτική
καί γεμάτη ἀπολαύσεις, γιά νά πέσει σέ
κάθε λογῆς βάσανα. Ἀκόμα αἰσθανόταν
περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον τή χωριάτικη καί ὑβριστική διαγωγή τῶν φρουρῶν,
γιατί ἦταν συνηθισμένη νά διατάσσει καί
νά ἀκούγεται ἀπό πολλούς δούλους, πού
μέ τυφλή ὑπακοή δέχονταν τίς παραγγελίες της. Ἀλλ’ ὅμως οὔτε τό παραμικρό
παράπονο ἀκούστηκε ἀπό τό στόμα
της. Τέτοια ἦταν ἡ πίστη της, ὥστε δόξαζε τό Θεό γιά ὅλα κι ἔχαιρε γιά τά παθήματά της. Πραγματικά, τήν παραμονή
τῆς τελευταίας της μέρας δέν μποροῦσε
νά συγκρατήσει τά αἰσθήματά της καί
κουβέντιαζε μέ τήν ἀγαπημένη της δούλη
γιά τήν εὐτυχία πού δοκίμαζε. Τότε φά-

νηκε στό κατώφλι τῆς φυλακῆς ὁ πατέρας της.
-Περπέτουα, φώναξε ἐκεῖνος καί γονάτισε μπροστά της. Ξέρεις ὅτι αὔριο
εἶναι ἡ μέρα τῶν ἀγώνων;
-Τό ξέρω, πατέρα μου, καί χαίρομαι
γι’ αὐτό. Αὔριο ἡ κόρη σου θά στεφανωθεῖ ἀπό τά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά, σέ παρακαλῶ, σήκω πάνω. Δέν εἶναι σωστό
ἕνας πατέρας νά γονατίζει μπρός στήν
κόρη του.
-Μά εἶσαι στ’ ἀλήθεια κορίτσι μου; εἶπε ὁ Ἄννων. Πρέπει, λοιπόν, νά ὀνομάζω τόν
ἑαυτό μου πατέρα σου; Ὤ,
πόσο εἶμαι ἄθλιος! Σέ παρακάλεσα μέ πύρινα δάκρυα νά
φυλάξεις τή ζωή σου γιά μένα,
γιά τή μητέρα σου, γιά τό μικρό σου παιδί. Ἀλλά τίποτε
δέν σοῦ ἔκαμε τήν παραμικρή
ἐντύπωση, ἄν καί ξέρεις ὅτι
κομματιάζεις ἔτσι τήν καρδιά
ἑνός γέρου, πού τόσο τρυφερά σ’ ἀγαπᾶ!
-Ὄχι, δέν εἶμαι ἀναίσθητη στήν ἀγάπη
σου, ἀγαπημένε μου πατέρα. Νιώθω τή
θλίψη σου καί ξέρεις ὅτι σέ ἀγαπῶ μέ
ὅλη τήν ἀγάπη πού θά μποροῦσε νά ἔχει
ἕνα παιδί στούς γονεῖς του. Εἶμαι ὅμως
Χριστιανή καί δέν μπορῶ νά φανῶ ἀσυνεπής στήν πίστη μου.
-Ἄχ, ἀλλοίμονο! Ἐξακολουθεῖς ἀκόμη
νά εἶσαι κυριευμένη ἀπό τό τυφλό αὐτό
πνεῦμα, ἀπό τή μαύρη αὐτή δεισιδαιμονία;
-Θά θέλεις νά πεῖς, ἀγαπημένε μου
πατέρα, ἀπό τό πνεῦμα τῆς εὐσέβειας
καί τῆς σύνεσης, πού καί τά δυό εἶναι
χάρες τοῦ Θεοῦ.
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-Ἀλλά πῶς ἐσύ, Περπέτουα, πού
ἤσουνα πάντοτε τόσο περήφανη γιά τήν
ὑψηλή σου καταγωγή καί τήν κοινωνική
σου θέση, πῶς μπορεῖς νά ὑπομείνεις τίς
βρισιές ἑνός τιποτένιου ὄχλου;
-Μπορῶ νά τά ὑποφέρω, ὅπως ἐξάλλου τά ὑπέφερα ὥς τώρα, γιατί πιστεύω
ὅτι ἡ πιό μεγάλη εὐγένεια εἶναι νά ὑπομένει κανείς βρισιές καί περιφρονήσεις
γιά τ’ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.
-Ἄχ! ποῦ θά βρεῖς ὅμως θάρρος, ὅταν
ἀκούσεις τά μουγκρητά τῶν λιονταριῶν
κι ὅταν θά τά δεῖς νά ὁρμοῦν στήν παλαίστρα; Ὤ! τότε, κιτρινισμένη ἀπό τό
φόβο, θά γυρίσεις νά ζητήσεις συγγνώμη
καί βοήθεια. Ὅταν ἤσουν μικρή, ἔτρεμες
σάν ἄκουγες κι ἀπό μακριά ἔστω νά
μουγκρίζουν τά θηρία.
-Ὁ Θεός θά μοῦ δώσει τή δύναμή Του
νά τά βάλω μέ τά λιοντάρια καί δέν θά
φοβηθῶ καθόλου τ’ ἄγρια μουγκρητά
τους. Μά δέν ξέρεις, ἀγαπημένε μου πατέρα, τήν ἀκατανίκητη δύναμη πού δίνει
ὁ Χριστός.
-Ὤ χρυσή μου Περπέτουα, φώναξε ὁ
Ἄννων. Εἶναι ἀκόμη καιρός. Μή μέ καταδικάσεις νά πεθάνω μέσα στή ντροπή
καί στή θλίψη. Κάνε ὅτι θυσιάζεις στούς
θεούς, ὅπως θέλει ὁ αὐτοκράτορας.
-Ἡ κόρη τοῦ Ἄννωνα δέν μπορεῖ νά
χρησιμοποιήσει ἀπάτη γιά νά γλυτώσει
τή ζωή της. Οὔτε μπορεῖ σάν Χριστιανή
ν’ ἀρνηθεῖ τήν πίστη της.
-Ἄν μ’ ἀγαπᾶς, ἄφησέ με νά ζητήσω
ἀπό τόν ἔπαρχο μιά ἀναστολή γιά λίγες
μέρες. Θά τοῦ δώσω ὅ,τι μοῦ ζητήσει,
ἀκόμη καί τή μισή μου περιουσία. Ἄν τό
καλέσει ἡ ἀνάγκη, θά γονατίσω μπροστά
του.
-Ὤ πατέρα μου, εἶπε παρακαλώντας
ἡ Περπέτουα, μή μιλᾶς γιά τέτοια πράγματα. Ἄν θέλεις νά πᾶς στόν ἔπαρχο,
πήγαινε νά τοῦ ζητήσεις νά μέ κατεβάσει
μαζί μέ τούς ἄλλους στήν παλαίστρα.
Χαῖρε, πατέρα, καί μακάρι ὁ Θεός νά σέ
φωτίσει μέ τό θεῖο του φῶς.
-Ὁ Θεός σου εἶναι σκληρός κι ἄσπλαγχνος, ἄρχισε νά φωνάζει μέ θυμό ὁ
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Ἄννων. Ὁρκίζομαι ὅτι δέν θά γίνει ποτέ
Θεός μου. Κι ἔφυγε χωρίς νά ξανακοιτάξει τήν κόρη του.
Ἡ Περπέτουα βάστηξε τόν ἑαυτό της,
γιά νά μή δείξει πόσο πόνο ἔφερε στήν
καρδιά της ἡ σκηνή αὐτή. Μόλις ὁ πατέρας της ἔφυγε, ἔκλαψε πολύ, γιατί τά τελευταῖα του λόγια τήν εἶχαν πληγώσει
κατάβαθα.
Ἐδῶ καί λίγες μέρες εἶχε ἀπαγορευθεῖ στό πλῆθος νά πλησιάζει στή φυλακή,
ὅταν οἱ φυλακισμένοι ἔτρωγαν. Μερικοί
συγκλητικοί εἶχαν πάει στόν ἀνθύπατο
καί τοῦ εἶχαν παραστήσει ὅτι δέν ἦταν
σωστό νά ἐπιτρέπεται στό συρφετό νά
κοροϊδεύει καί νά κακομεταχειρίζεται
πρόσωπα ἀξιοσυμπάθητα, πού κι ἄν
ἦταν ἔνοχα ἀπέναντι στό νόμο, ἦταν
ὅμως ὑπό τήν προστασία τοῦ κράτους.
Αὐτό τό μέτρο ἔφερε κάποια ἀνακούφιση στούς δύστυχους φυλακισμένους, γιατί τό πιό ἀνυπόφορο ἦταν ν’ ἀκοῦνε τίς
βρισιές καί τίς βωμολοχίες τοῦ χυδαίου
ἐκείνου συρφετοῦ.
Τήν ἐποχή ἐκείνη στήν Ἀφρική ὑπῆρχε
συνήθεια νά δίνεται στούς μελλοθανάτους τό λεγόμενο ἐλεύθερο δεῖπνο. Τήν
παραμονή τοῦ θανάτου τους, ὅσοι δέν
εἶχαν καμιά ἐλπίδα οὔτε γιά τήν τωρινή
ζωή οὔτε γιά τή μέλλουσα, μποροῦσαν
νά φᾶνε καί νά πιοῦν μέ ὄρεξη. Ὁ Ἱλαρίων διέταξε νά προσφερθεῖ καί στούς
Χριστιανούς ὁμολογητές τό τραπέζι αὐτό
καί ξεκίνησε νά πάει κι ὁ ἴδιος. Ἔξω
ἀπό τή φυλακή σπρωχνόταν κόσμος πολύς, γιά νά δεῖ στό τραπέζι τούς ταλαίπωρους δεσμῶτες.
Τραπέζι γεμᾶτο ὀρεκτικά φαγητά.
Κρέατα καί ἐκλεκτά κρασιά σέ κρυσταλλένιες μποτίλιες. Ὀρειχάλκινα κηροπήγια καί λυχνάρια χάριζαν ἄπλετο φῶς
στήν αἴθουσα. Θά νόμιζε κανείς ὅτι ἑτοιμάζεται γαμήλιο τραπέζι ἤ ὅτι κάποιος
πλούσιος θά δεχθεῖ ἐπίσημους ξένους
στό τραπέζι του. Ἀλλά ἡ σοβαρότητα
τῶν φυλακισμένων ἔδειχνε ὅτι λίγο προσέχουν τίς ἑτοιμασίες.
(Συνεχίζεται)
«ΒΙΒΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ» Ἔκδοση «ΖΩΗΣ», 1990
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ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ «ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ»

Ο ΣΕΒ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ «ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ»
(14 Ὀκτωβρίου 2014)
σεπτός Μητροπολίτης μας
Κασσανδρείας κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, κατά τή διάρκεια τῶν 14
χρόνων τῆς ποιμαντορίας του,
ἔχει νά ἐπιδείξει ἕνα ἰδιαίτερο
χαρακτηριστικό: τήν πολλή
του ἀγάπη πρός ὅλους τούς
πνευματικούς ἐργάτες καί συνεργάτες
του, πού ἐργάζονται γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν πνευματική οἰκοδομή τῶν λογικῶν προβάτων τοῦ ποιμνίου του. Τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του. Ὅλοι γίνονται
δεκτοί στόν Ἀμπελώνα αὐτόν τοῦ Κυρίου, ἀρκεῖ βεβαίως νά ὀρθοτομοῦν τό λόγο τῆς ἀλήθειας μέ ταπείνωση καί σύνεση πνευματική.
«Εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ» ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης μας, κατά τόν Ἁγ. Ἰγνάτιο τό Θεοφόρο, παραμένει ἄγρυπνος
καί ἀνύστακτος φρουρός τῆς ποίμνης
του καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ «ἥν
περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵματος»
(Πράξ. 20, 28), «ὡς λόγον ἀποδώσων»
στό φοβερό βῆμα τοῦ Κριτῆ.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κοσμεῖ
πραγματικά μέ τήν ὕπαρξή του τό θρόνο
τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μητροπόλεως, τήν
ὁποία τίμησαν καί διακόνησαν ἐξέχουσες φωτεινές προσωπικότητες στό παρελθόν καί ἔγραψαν λαμπρή ἱστορία.
Ἡ Ἀδελφότητά μας «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
ἀπό τό 1970 εἶναι ἕνα ἀπό τά ὀρθόδοξα

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας συγχαίρει πατρικά τόν π. Γερβάσιο γιά τήν προσφορά του
στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμένων,
ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος.

ἱεραποστολικά καθιδρύματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας, μέσα στήν
ὁποία ἐργάζεται ἀπρόσκοπτα καί ἐλεύθερα γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ, πάντοτε μέ
τήν ἀμέριστη συμπαράσταση καί τήν
εὐλογία τοῦ ἑκάστοτε Ποιμενάρχη μας.
Οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Ποιμενάρχη μας στήν
ἕδρα μας ἦταν ἀπό τίς μεγαλύτερες
εὐλογίες πού ἔχουμε δεχθεῖ.

«ΤΟΣΟ πιό μεγάλη εἶναι ἡ ἀγαλλίαση τῆς ψυχῆς γιά μιά καλή πράξη, ὅσο περισσότερο ὑποφέραμε γιά νά κάνουμε αὐτήν τήν πράξη»
(Μ. Βασίλειος).
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Ἀλλά στήν Ἱ. Μ. Κασσανδρείας ἐργάσθηκε ὡς Ἱεροκήρυκας καί ὁ π. Γερβάσιος ἀπό τό 1985 μέχρι τό 1994, ὁπότε
καί συνταξιοδοτήθηκε μέν ἀπό τήν ἐνεργό ὑπηρεσία, ὄχι ὅμως καί ἀπό τά καθή-

τήν ἀνιδιοτέλεια καί τήν καθαρότητα
τῶν προθέσεων τοῦ π. Γερβασίου στό
κοινωνικό του ἔργο μέσα στούς θλιβερούς χώρους τῶν Φυλακῶν στήν Ἑλλάδα
καί στά πέρατα τοῦ κόσμου, μέ τή γνωστή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», ἐπιφύλαξε μιά
ἔκπληξη στόν π. Γερβάσιο, τήν ὁποία εἶχε γνωστοποιήσει μόνο σέ
στενούς του συνεργάτες.
Στίς 14 Ὀκτωβρίου,
μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Γερβασίου, καθώς
καί τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς,
ὁ π. Γερβάσιος κλήθηκε
νά κηρύξει τό θεῖο λόγο
Ὁ π. Γερβάσιος εὐχαριστεῖ τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας γιά τήν
στόν Ἱ. Ν. τῆς ἑορταζότιμή πού τοῦ ἐπιφύλαξε στήν ὀνομαστική του ἑορτή.
μενης Ἁγίας, στή Ν.
κοντά του ὡς ἰσόβιος οἰκονόμος καί Καλλικράτεια Χαλκιδικῆς. Ἀνταποκριὑπηρέτης τῶν Μυστηρίων καί τῶν νόμενος στήν πρόσκληση τοῦ Προϊσταἔργων τοῦ Θεοῦ. Παραμένοντας ἐντός μένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Συνεσίου
τῶν ὁρίων τῆς Μητροπόλεως ἀποδίδει Στάθη, ὁ π. Γερβάσιος προβάλλοντας ὡς
τήν πρέπουσα τιμή καί τόν προσήκοντα πρότυπο τήν πίστη τῆς Ἁγίας προέτρεψε
σεβασμό στόν σεπτό μας Ἐπίσκοπο, δια- τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα σέ μίμηση τῆς
κριτικός καί ἀβαρής πάντοτε «ἵνα μή μω- ἁγίας τους, πού εἶναι καί ἡ ἀληθινή τιμή
μηθῇ ἡ διακονία τοῦ Εὐαγγελίου» (Β΄ καί ἀγάπη πρός αὐτήν.
Κορ. 6,3).
Μετά τήν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ. ΜητροποὉ ἅγιος Κασσανδρείας ἐκτιμώντας λίτης μας κάλεσε τόν π. Γερβάσιο στήν

«Ζοῦμε στίς ἔσχατες ἡμέρες ὅπως ἔχουν εἰπωθεῖ στήν Ἱερά
Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Ἡ ἁμαρτία κοχλάζει. Ἡ ἀποστασία
ὀργιάζει. Καί ἡ ἀντίχριστη ἀνθρωπότης ἀποπνέει δυσωδία ἀπό
Σόδομα καί Γόμορα. Ἡ γῆ λεηλατεῖται συνεχῶς ἀπό αἱματηρούς
πολέμους, σεισμούς, τυφῶνες, καύσωνες, πλημμύρες, ξηρασίες,
πεῖνες, ἐπιδημίες, οἰκολογικές καταστροφές, ἀνεργίες. Ἔρχεται
ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ» (Ἐρημίτης τοῦ Ὀλύμπου)

sel112-114Reportaz_PÂÔÚÙ¿˙3 12/6/14 10:30 AM Page 4

114

«XPIΣTIANIKOIΠAΛMOI»

ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ «ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ»

Ὡραία Πύλη
καί
ἐκεῖ,
μπροστά
στό πολυπ λ η θ έ ς
ἐκκλησίασμα καί μέ
τήν παρουσία πολλῶν
κληρικῶν,
αἰφνιδίασε
τόν π. Γερβάσιο
μέ
τήν τιμητική ἐκδήλωση πού ἀκολούθησε,
κατά τήν
ὁποία τοῦ
ἐπέδωσε
Τό πυκνό Ἐκκλησίασμα παρακολουθεῖ μέ ἐνδιαφέρον καί συγκίνηση τήν
ἐκδήλωση τιμῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη μας στόν πρεσβύτη π. Γερβάσιο,
Χ Ρ Υ Σ Ο
Ἱεροκήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ μας.
ΣΤΑΥΡΟ
τῆς Μητροστηρίζει καί τόν ὁδηγεῖ καί κατευθύνει τά
πόλεως γιά τό ἔργο του στίς Φυλακές βήματά του «εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν». Τόν
ὅλου τοῦ κόσμου, ὅπου ὁμιλεῖ πάντα γιά εὐχαριστῶ, λοιπόν, γιατί ἀνταποκρίθηκε
τόν ΧΡΙΣΤΟ καί τήν ΕΛΛΑΔΑ, μέ ἀμεί- σήμερα στό κάλεσμά μας νά εἶναι μαζί
ωτη τήν ἀγάπη καί τήν ἀγωνία γιά τή μας στή Θ. Λειτουργία καί νά κηρύξει τό
σωτηρία ὅλων τῶν πλανεμένων.
θεῖο λόγο, μολονότι σήμερα, μαζί μέ τήν
Ὁσία Παρασκευή, συμβαίνει νά ἔχει καί
Εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων ὁ Σεβ. Μητροτά ὀνομαστήριά του. Γι’ αὐτό, κλῆρος καί
πολίτης μας:
λαός τοῦ ἀπευθύνουμε τίς καλύτερες
«...Ὁ π. Γερβάσιος, ὁ ὁποῖος εὐαγγελί- εὐχές μας παρακαλώντας τό Θεό νά τοῦ
ζεται τό λαό τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἄνθρωπος χαρίζει ὑγεία ἀκράδαντη, ὥστε νά διακητοῦ Θεοῦ ἐνδεδυμένος τή χάρη τῆς Ἱερω- ρύττει μέχρι τελευταίας του ἀναπνοῆς
σύνης, τήν ὁποία τιμᾶ, καί τή χάρη τοῦ «Ἰησοῦν Χριστόν καί τοῦτον ἘσταυρωμέἉγ. Πνεύματος, ἡ ὁποία τόν φωτίζει, τόν νον καί ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

«Μερικές φορές ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἔρχεται τόσο ἄφθονη μέσα
μας, πού δέν ἀντέχουμε τήν εὐτυχία καί παρακαλοῦμε τό Θεό:
«Πάρε μου, Κύριε, τήν τόση χάρη μου, διότι δέν ἀντέχω. Λιώνω
ἀπό εὐτυχία!» (Γέροντας Παΐσιος)
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Ἀγαπητέ π. Γερβάσιε, γιά τό μεγάλο
σας ἔργο τό γνωστό σέ ὅλον τόν κόσμο,
δεχθεῖτε ὡς ἔκφραση τιμῆς τῆς Μητροπόλεώς μας τόν ΣΤΑΥΡΟ αὐτό, σύμβολο
τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας...».
Ὁ π. Γερβάσιος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἀπρόσμενη ἐκδήλωση τιμῆς στό πρόσωπό του, ἡ ὁποία φυσικά ἀνάγεται στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἀγάπης
πρός τόν πάσχοντα πνευματικά συνάνθρωπό μας «ἐν δεσμοῖς». Ἀπέδωσε τή
ΔΙΑΚΟΝΙΑ στήν τοπική μας Ἐκκλησία
καί στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, στήν
ὁποία καί ἀνήκει, καί ἐξέφρασε τή μεγάλη του ἐπιθυμία καί εὐχή τό ἔργο αὐτό
γιά τόν κρατούμενο ἀδελφό νά βρεῖ μιμητές καί συνεχιστές σέ κάθε χώρα τοῦ
κόσμου. Ἔτσι ἡ φυλακή θά μπορεῖ νά γίνεται γιά τόν κάθε κρατούμενο πνευματική κολυμβήθρα, μέσα στήν ὁποία θά
ἀναγεννᾶται πνευματικά ἐν Χριστῷ καί
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θά ἐπιστρέφει στήν κοινωνία ἐλεύθερος
ἀπό τά λάθη καί τά πάθη πού τόν ὁδήγησαν στή στερητική τῆς ἐλευθερίας του
ποινή. Θά ἐπιστρέφει ὡς ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ, «ἱματισμένος καί σωφρονῶν παρά
τούς πόδας τοῦ Ἰησοῦ» (Λουκ. 8, 35).
Σεμνή ἡ τελετή. Ἁπλή. Σύντομη. Ἀλλά
ἀληθινή. Ὅπως ἀκριβῶς εἶναι ὁ Μητροπολίτης μας. Γι’ αὐτό καί μέ μεγάλη ἀξία.
***
Ἡ Ἀδελφότητά μας εὐχαριστεῖ τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμή πού ἀπέδωσε
στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ καί τόν παρακαλεῖ νά
εὔχεται γιά τήν εὐόδωση τοῦ ἔργου καί
στό μέλλον, ὥστε τό μήνυμα τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ νά φθάσει στά κελλιά τῶν
φυλακῶν «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ.
1, 8) καί νά συντελέσει στήν πνευματική
τους ἀφύπνιση καί τή σωτηρία τῆς ψυχῆς
τους.

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)
Ἡ εὐθύνημας:
«Ἄνδένσωθεῖ ὁ κόσμος,ἐγώφταίω».
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό
τελευταῖο τρίμηνο, παρουσίασε τίς παρακάτω 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 βαθιᾶς καί θλιβερῆς οἰκονομικῆς κρίσης πού ὑπάρχει στήν πατρίδα μας:
1. Τό κύριο καί θαυμαστό γεγονός
εἶναι ὅτι, παρά τήν οἰκονομική κρίση
πού ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα μας, οἱ φιλάνθρωποι καί ἐλεήμονες συμπατριῶτες
μας ἐξακολουθοῦν καί σήμερα, ὅπως
τοῦτο ἔπραξαν ἐπί 37ετία τώρα, νά βοηθοῦν τή διακονία μας «Ὁ Ἅγιος Ληστής
τοῦ Γολγοθᾶ» στήν προσφορά ἀγάπης
στούς «ἐλαχίστους ἀδελφούς» του, τούς
κρατουμένους σέ ὅλες τίς Φυλακές καί
χωρίς ἀπολύτως καμιά διάκριση φυλῆς
καί θρησκείας, ἔστω κι ἄν οἱ χῶρες φέρονται ἐχθρικά στήν πατρίδα μας, τήν
Ἑλλάδα. Γιατί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς
εἶναι παιδιά τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ Θεοῦ, εἴτε τόν γνωρίζουν εἴτε ὄχι.
2. Ἀξίζει νά σημειώσουμε ἐδῶ καί τή
βελτιωμένη συνδρομή σέ περισσότερους
Ὁμογενεῖς καί ἐπιπλέον καί ἀπό ἀλλοδαπούς, μετά τή δημοσιοποίηση στόν
παγκόσμιο Τύπο τῆς συνέντευξης στό

Διεθνές Πρακτορεῖο Εἰδήσεων Associated Press.
3. Στό ἴδιο τρίμηνο δυό Δημόσιοι φορεῖς τίμησαν τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» στό πρόσωπο τοῦ
π. Γερβασίου:
α. Ὁ πρῶτος φορέας: Εἶναι ἡ Ἱερά
Μητρόπολις Καστορίας, διά χειρός τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου, Σεβ. Μητροπολίτου
Κυρίου Κου ΣΕΡΑΦΕΙΜ, τόν καιρό τῆς
τοποτηρητείας του στή χηρεύουσα Ἱ.
Μητρόπολη Γρεβενῶν. Μάλιστα ἡ ἀνωτάτη τιμητική διάκριση τοῦ Χρυσοῦ
Σταυροῦ τῆς Παναγίας Μαυριωτίσσης
μετά Δέλτου, δόθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο στόν ἐκφραστή τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο κατά
τήν ἐπίσκεψή τους στίς Φυλακές τῶν
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ἀφοῦ πρῶτα ἀναφέρθηκε
μέ τά πιό θερμά λόγια στόν πολιό Γέροντα π. Γερβάσιο καί στό παγκόσμιο
ἔργο του ἀγάπης.
β. Ὁ δεύτερος φορέας: Εἶναι ἡ Ἱερά
Μητρόπολις Κασσανδρείας. Ἡ τιμητική
διάκριση ἔγινε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Ναό Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς
στή Νέα Καλλικράτεια, τήν Κυριακή τῆς
14ης Ὀκτωβρίου 2014. Τήν τιμητική διάκριση, Χρυσό Σταυρό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπέδωσε ὁ οἰκεῖος σεπτός Ἱεράρχης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κασσανδρείας Κύριος Κος ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, στόν

«Τό φιλότιμο τῶν Ἑλλήνων ἐξήγειρε τίς γενιές τοῦ ’12 καί ’13
γιά νά ἀποκαταστήσουν τό κῦρος τῆς Ἑλλάδος μετά τήν ἧττα
τοῦ 1897, ὅπως ἐξήγειραν καί τή γενιά τοῦ 1940 οἱ ἐθνικές
προσβολές τῆς χώρας ἀπό τήν Ἰταλία τοῦ Ντοῦτσε γιά νά ἀντισταθεῖ κατά τοῦ Ἄξονος»
(Βασίλειος Νικόπουλος, ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου)
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
συνταξιοῦχο τακτικό ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς του Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Ἰ.
Ραπτόπουλο, στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἀπό τήν Ὡραία Πύλη, ἀφοῦ πρῶτα
ἔκανε ἀναφορά μέ θερμά λόγια στό πυκνό ἐκκλησίασμα γιά τή 37ετή διακονία
του στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμένων, στό χῶρο τῶν Φυλακῶν ἐντός
καί ἐκτός Ἑλλάδος.
4. Στό τελευταῖο τρίμηνο, ἀνταποκρινόμενοι στά αἰτήματα τῶν Καταστημάτων Κράτησης, μέ σχετικά ἔγγραφά
τους πρός τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ, ἀποστείλαμε
συνδρομές καί ποικίλα εἴδη γιά τίς βασικές ἀνάγκες τῶν ἀπόρων κρατουμένων.
Συγκεκριμένα ἀποστείλαμε σέ:
α΄. Ἀπόρους κρατουμένους Φυλακῶν
4.690,00 εὐρώ.
ἐντός Ἑλλάδος
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1.000,00 εὐρώ.

ζ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης
335,00 εὐρώ.
Ἁλικαρνασσοῦ
η΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης
1.000,00 εὐρώ.
Ἰωαννίνων
θ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης
300,00 εὐρώ.
Κασσαβέτειας
ι΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης
2.000,00 εὐρώ.
Κερκύρας
ια΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης Νεάπολης Κρήτης 1.000,00 εὐρώ.
ιβ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Νοσοκομείου
Κρατ/νων Κορυδαλλοῦ 1.000,00 εὐρώ.
ιγ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης
1.200,00 εὐρώ.
Πατρῶν
5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ

β΄. Ἀπόρους κρατουμένους Φυλακῶν
2.220,00 εὐρώ.
ἐξωτερικοῦ

α΄. Εἴδη διατροφῆς καί ἔνδυσης σέ
οἰκογένειες ἀπόρων κρατουμένων
2.125,00 εὐρώ.

γ΄. Ἀπόρους πρώην κρατουμένους Φυ5.605,00 εὐρώ.
λακῶν Ἑλλάδος

β΄. Εἴδη ἔνδυσης καί ὑπόδησης σέ
ἀπόρους κρατουμένους 1.000,00 εὐρώ.

δ΄. Ἀπόρους φυγοποίνους Ἑλλάδος
2.335,00 εὐρώ.

γ΄. Ἀεροπορικά εἰσιτήρια ἐπαναπα1.000,00 εὐρώ.
τρισμοῦ Ρουμάνων

ε΄. Οἰκογένειες ἀπόρων κρατουμένων
3.900,00 εὐρώ.

δ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Πατριαρχείου
2.000,00 εὐρώ.
Ἱεροσολύμων

στ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτη-

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 32.710,00 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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ΥΠΟΘΗ
ΠΡΟΓΟΝΙ
ΙΒ´
Ἀκαταπόνητη δραστηριότητα
(β)
Ὅπως ἐπισημαίνουν οἱ ἱστορικές
πηγές, εἶναι πράγματι ἀπίστευτα τά
ὅσα κατόρθωσε ὁ Καποδίστριας μέ
ἐλάχιστα χρήματα, μέσα σέ ἐλάχιστο
χρόνο. Μέ τήν ἀκατάβλητη δραστηριότητά του καί τήν πλούσια πείρα
πού διέθετε ἀναδιοργάνωσε τήν κρατική μηχανή, πάταξε τήν πειρατεία, ἡ
ὁποία λυμαινόταν τίς ἑλληνικές θάλασσες καί ἐξέθετε διεθνῶς τό νεοσύστατο κράτος. Ἵδρυσε τήν «Ἐθνική
Χρηματιστική Τράπεζα» κι ἔκοψε τό
πρῶτο ἑλληνικό νόμισμα, τό «φοίνικα», γιά νά ἀντικαταστήσει τά ποικίλα νομίσματα πού κυκλοφοροῦσαν
στή χώρα. Ἔφερε τήν καλλιέργεια
τῆς πατάτας, γιά νά θρέψει τόν πεινασμένο λαό. Φρόντισε νά περιμαζέψει
τά ὀρφανά τοῦ πολέμου, πού περιπλανοῦνταν μέσα στά στρατόπεδα
καί μερίμνησε γιά τή μόρφωσή τους.
Γι’ αὐτά ἔχτισε στήν Αἴγινα τό ὀρφανοτροφεῖο.
Ἵδρυσε τό Πρότυπον Ἀγροκήπιον
τῆς Τίρυνθας μαζί μέ Γεωργική Σχολή. Ἤδη στίς ἀρχές τοῦ 1831 λειτουργοῦσαν 121 ἀλληλοδιδακτικά σχολεῖα μέ 10.000 μαθητές. Ἐπιπλέον
ἵδρυσε τό Πρότυπον Σχολεῖον γιά
τούς προχωρημένους μαθητές, πού

προορίζονταν γιά δάσκαλοι στά ἀλληλοδιδακτικά σχολεῖα, καί τό Κεντρικόν Σχολεῖον, τό ὁποῖο θά προετοίμαζε αὐτούς
πού θά ἀκολουθοῦσαν στό μέλλον ἀνώτερες σπουδές.
Συγχρόνως ἱδρύει Ἐθνικό Τυπογραφεῖο καί Μουσεῖο Ἀρχαιοτήτων, ἐνῶ παράλληλα κάνει μεγάλη προσπάθεια γιά
τήν πάταξη τῆς ἀρχαιοκαπηλίας, πού εἶχε
πάρει μεγάλες διαστάσεις στά χρόνια τῆς
τουρκοκρατίας. Στόν Πόρο ἱδρύει Ἐκκλησιαστική Σχολή γιά τή μόρφωση τῶν κληρικῶν.
Δημιούργησε ἐπίσης νοσοκομεῖα καί
ὑγειονομεῖα σέ ὅλα τά λιμάνια.
Δημιούργησε καινούριους δρόμους, κατασκεύασε τό ἐπίνειο τοῦ Πόρου καί τίς
ἀποθῆκες τοῦ ναυτικοῦ, ἀξιοποίησε τόν
ὀρυκτό πλοῦτο, ἔχτισε φυλακές. Στόν Κυβερνήτη ἀνήκει καί ἡ τιμή τῆς ἵδρυσης
καί ὀργάνωσης τῶν πρώτων δικαστηρίων.
Μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες μάστιγες κατά
τή διάρκεια τοῦ Ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας
ἦταν ἡ ἔλλειψη ὀργάνωσης τοῦ στρατοῦ.
Ὁ κάθε ὁπλαρχηγός ἔλεγε ὅτι εἶχε ὅσους
στρατιῶτες ἤθελε καί ὅποτε ὑπῆρχαν πόροι, ἔπαιρνε τά σιτηρέσιά τους καί τόν πάντοτε ἀνεπαρκή μισθό τους. Ὅσες φορές
ὅμως ἔλειπε τό σιτηρέσιο, οἱ στρατιῶτες
προσπαθοῦσαν νά τό ἐξασφαλίσουν ἐπιδιδόμενοι σέ λεηλασία τῶν χωρικῶν. Γιά νά
θεραπεύσει αὐτό τό κακό, ὁ Κυβερνήτης
ὀργάνωσε δυό στρατόπεδα μέ τακτικό
στρατό καί ἐνέπνευσε σέ ὅλους τό αἴσθημα ὅτι ὑπηρετοῦν τήν πατρίδα καί ὄχι τά
ἄτομα ἤ τούς ὁπλαρχηγούς.
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Η ΚΕΣ
ΝΙΙ ΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
Δημιούργησε ἐπίσης σέ διάφορες πόλεις
στρατῶνες χωρητικότητας 5.000 ἀνδρῶν
καί ἵδρυσε στό Ναύπλιο τή Σχολή Εὐελπίδων. Ὅταν ἀνέλαβε τή διακυβέρνηση τῆς
χώρας, τό ταμεῖο ἦταν ἄδειο. Πολεμοφόδια
δέν ὑπῆρχαν. Ὡστόσο ἐπί 20 μῆνες κατόρθωσε νά ἐφοδιάζει μέ τρόφιμα καί μέ ὅπλα
20.000 στρατιῶτες. Ὅλα αὐτά ἦταν
ἐντελῶς ἀπαραίτητα, δεδομένου ὅτι οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις συνεχίζονταν στή
Στερεά Ἑλλάδα, γιά τήν ἐπέκταση τῶν συνόρων. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Κωνσταντίνος
Τσάτσος: «Δέν πρέπει νά λησμονῆται ὅτι ἡ
Ἑλλάς δέν ἐλευθερώθηκε ἀπό τή ναυμαχία
τοῦ Ναυαρίνου, ὅσο κι ἄν αὐτή στάθηκε γεγονός σπουδαῖο. Ἐπί δύο ἀκόμα χρόνια μετά, ἀγωνίζονται οἱ Ἕλληνες γιά νά ἀπομακρύνουν τόν ἐχθρό ἀπό τήν Πελοπόννησο
καί τή Στερεά. Καί ὅλος αὐτός ὁ ἀγώνας
διεξάγεται μέ πραγματικό ἡγέτη τόν Κυβερνήτη». Δική του διπλωματική ἐπιτυχία
εἶναι καί ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἑλλάδας ὡς
ἀνεξάρτητου κράτους (1830).
Τό 1832 οἱ ἀποθῆκες τοῦ στρατοῦ περιεῖχαν τέσσερις «κανονοστοιχίας πεδινάς
πλήρεις», 12.000 τουφέκια καί 300.000 λίτρα πυρίτιδα.
Εὔστοχη καί στό σημεῖο αὐτό ἡ παρατήρηση τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου: «Μετά
τόν Καποδίστρια ἡ μικρή τότε ἐλεύθερη
Πατρίδα μεγάλωσε... Ὁ Βενιζέλος, παρ’
ὅλες τίς κατοπινές συμφορές, ἔκανε πράγματι τή Μεγάλη Ἑλλάδα. Ἀλλά τήν Ἑλλάδα τήν ἔκανε ὁ Καποδίστριας».
Ὅλο αὐτό τό ἀπίστευτο ἔργο πραγματοποιήθηκε σέ διάστημα μικρότερο τῶν τεσσάρων ἐτῶν, ἐνῶ οἱ πολεμικές ἐπιχειρή-

σεις
συνεχίζονταν
κι
ἐνῶ ἡ
ἀντιπολίτευση
ἀπό τή μιά
καί οἱ μηχανορραφίες τῶν
εὐρωπαϊκῶν δυνάἸ. Καποδίστριας
μεων ἀπό τήν ἄλληκυρίως τῆς Ἀγγλίας-ναρκοθετοῦσαν διαρκῶς τό ἔργο τοῦ Κυβερνήτη.
Ποιό ἦταν τό μυστικό τοῦ Καποδίστρια;
Ἡ ἀκαταπόνητη ἐργατικότητά του, πού
πήγαζε ἀπό τήν ἁγνή ἀγάπη του στήν Πατρίδα καί τρεφόταν ἀπό τό ἀνεξάντλητο
κεφαλάρι τῆς πίστης του στό Θεό. Ὅπως
ἀναφέρουν οἱ πηγές, συνήθιζε ὁ Κυβερνήτης σέ κάθε περίσταση νά ἐπικαλεῖται μέ
πλήρη συναίσθηση τή θεία βοήθεια καί νά
συμπροσεύχεται μέ πολλή κατάνυξη μαζί
μέ τό λαό.
«Πλήρης ἐλπίδος εἰς τήν θείαν ἀντίληψιν ἀνέλαβα τάς ἡνίας τῆς παρά τοῦ
ἔθνους ἐμπιστευθείσης μοι κυβερνήσεως
καί ὅλως ἀφοσιωμένος εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τῶν ἱερῶν μου χρεῶν, ἕναν καί μόνον
σκοπόν ἔχω, τήν σωτηρίαν καί εὐδαιμονίαν τῆς ἀγαπητῆς μας πατρίδος». Τά λόγια
αὐτά τοῦ Καποδίστρια δέν ἦταν κενά περιεχομένου. Τά μετουσίωσε σέ πράξη ἀμέσως
μόλις ἀνέλαβε τά καθήκοντά του.
(Συνεχίζεται)
Μ.Ε.
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Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
κυρός ΣΕΡΓΙΟΣ
(1934-2014)
«...Καί τήν ποθεινήν πατρίδα παράσχου
μοι, παραδείσου πάλιν ποιῶν πολίτην με»
(Νεκρώσιμο Εὐλογητάριο).
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κυρός ΣΕΡΓΙΟΣ,
ὁ ὁποῖος ἄφησε ἀνεξίτηλα
τά ἴχνη του
στά 38 χρόνια
πού ποίμανε
τό χριστεπώνυμο πλήρωμα
τῆς θεοσώστου
ἐπαρχίας τῶν
Γρεβενῶν, ἔφυγε γιά τόν
†Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης
οὐρανό, ὅπου
Γρεβενῶν κυρός ΣΕΡΓΙΟΣ
«οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλά ζωή
ἀτελεύτητος».
Τώρα ἀναπολοῦμε τήν 38ετή παρουσία του στά Γρεβενά. Καί τά ἴχνη του,
τά ὁποῖα δέν εἶναι λίγα:
Ἀνακαίνισε τήν Ἱ. Μονή Ὁσίου Νικάνορα. Εἶχε γίνει ἐρείπιο ἀπό τό χρόνο.
Ἀκολούθησε καί ὁ ἰσχυρός σεισμός τοῦ
1995 πού γκρέμισε ὅ,τι εἶχε ἀπομείνει.
Αὐτό τό κατεστραμμένο ἱστορικό Μοναστήρι τό ἀνακαίνισε σέ βαθμό πού βλέποντάς το κανείς σήμερα τό καμαρώνει
καί τό ζηλεύει. Δόθηκε ὁλόκληρος στήν
ἀνοικοδόμησή του. Χαρά στή Συνοδεία
Μοναχῶν πού θά ἐπανδρώσει αὐτό τό
Μοναστήρι, πού στολίζει τήν κορυφή τοῦ
Καλλίστρατου ὄρους, πλάι στόν ποταμό
Ἀλιάκμονα. Μέ τίς δικές του ἐπίσης
ἐνέργειες ἀσφαλτοστρώθηκε καί ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ σ’ αὐτό.
Ἐπιδόθηκε στήν ἔρευνα τῶν Ἀρχείων

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, γιά νά παρουσιάσει τίς μεγάλες μορφές τῶν ἘπισκόπωνΜητροπολιτῶν τοῦ 19ου αἰώνα: ΚΥΡΙΛΛΟΥ (1874-1888). ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ (18881896). ΔΩΡΟΘΕΟΥ (1896-1901). ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ (1901-1910). ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ
Α΄ (1910-1911), ὁ ὁποῖος τό Σάββατο, 11
Ὀκτωβρίου 1911, στό δρόμο πρός τό χωριό Γκριντάδες (σήμερα Αἰμιλιανός)
ἔπεσε σέ ἐνέδρα Νεοτούρκων καί κατακρεουργήθηκε στό παρακείμενο δάσος.
Μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ καί Μάρτυρας
τοῦ Ἔθνους. Ἐθνομάρτυρας. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ Β΄ (1911-1920). Μιά πολύχρονη
γραφική ἐργασία, ἡ ὁποία βραβεύτηκε
ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν.
Συντήρησε τό Ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου
Ἐθνομάρτυρος Αἰμιλιανοῦ, τό ὁποῖο
ἀνεγέρθηκε ἀπό τόν προκάτοχό του στόν
τόπο τοῦ Μαρτυρίου του.
Ἡ 38ετής ποιμαντορία του ἦταν ἀνεπίληπτη. Βοηθός του στίς δευτερεύουσες
ἀνάγκες ὑπῆρξε ἔγγαμος κληρικός του, ὁ
Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Γερομίχος, ἐπί 33 συνεχή χρόνια. Καί μόνον
ὅταν ἔφθασε στό γῆρας πῆρε ὡς βοηθό
του μιά συγγενή του γυναίκα. Ἦταν λιτοδίαιτος. Ἀσκητικός. Ζοῦσε σάν ὁ φτωχότερος τῆς Ἐπαρχίας του, ὅσον ἀφορᾶ
τή διατροφή του. Ἀκριβῶς γι’ αὐτό καί
νοιαζόταν τούς φτωχούς, ἰδιαίτερα
ὅσους ζοῦσαν ὁλομόναχοι. Κάθε χειμώνα
ἐπισκεπτόταν αὐτούς τούς χριστιανούς,
τούς ὁποίους καί συντηροῦσε. Μάλιστα
μιά ὁλομόναχη γερόντισσα στό χωριό
Κάστρο, τήν ὁποία βοηθοῦσε πάντα, σέ
μιά ἐπίσκεψή του τή βρῆκε νεκρή! Πόνε-
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σε πολύ τότε. Καί ἔκλαψε σκεπτόμενος
καί τή βιολογική του μητέρα Τερψιχόρη.
Ἀνύστακτο ἦταν καί τό ἐνδιαφέρον του
γιά τό Γηροκομεῖο Γρεβενῶν. Ἔκανε τά
πάντα γιά νά περνοῦν οἱ γέροντες καί οἱ
γερόντισσες ὅσο γινόταν καλύτερα. Στά
πρῶτα του χρόνια ἔκανε στό ἰσόγειο τοῦ
Γηροκομείου Οἰκοτροφεῖο.
Κήρυττε τό λόγο τοῦ Θεοῦ στά χωριά
πού ἐπισκεπτόταν, καί μάλιστα μετά τή
Θεία Λειτουργία καθόταν μέ τούς
ἐκκλησιασθέντες χριστιανούς καί ἔδειχνε ἐνδιαφέρον γιά ὅλα τά προβλήματα
τοῦ χωριοῦ τους. Τήν ἔλλειψη τακτικοῦ
ἱεροκήρυκα τήν κάλυπτε μέ γραπτό κήρυγμα, τό ὁποῖο διάβαζαν οἱ ἱερεῖς στό
ἐκκλησίασμα. Μέσω δέ τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ «Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ», τήν
ἔκδοση τοῦ ὁποίου ἐπιμελεῖτο, ὅπως καί
ὅλες τίς ἐκδόσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
τῶν Γρεβενῶν, ὁ κ. Εὐάγγελος Λέκκος
στήν Ἀθήνα, ἔδινε τή μαρτυρία του ὄχι
μόνο στήν Ἐπαρχία του, ἀλλά καί γενικότερα σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀνταποκρινόμενος στόν Παύλειο στίχο· «τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιμ. 4, 5).
Ἐκεῖ ὅμως πού ἔδειξε ὅλο τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς του, ἦταν ἡ τρίμηνη καί
πλέον δοκιμασία του στό 424 Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης, μετά τό

«XPIΣTIANIKOIΠAΛMOI»

121

τροχαῖο δυστύχημα καθ’ ὁδόν ἀπό τά
Γρεβενά πρός τήν Ἀθήνα, γιά νά συμμετάσχει ὡς Συνοδικός στίς συνεδριάσεις
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ἀπό τούς
ἐπισκέπτες ἱερεῖς του, τούς ὁποίους εἶχε
λυπήσει κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων του, μέ ἄκρα ταπείνωση ζητοῦσε
συγγνώμη καί φιλοῦσε τό χέρι τους!! Καί
ζήτησε συγγνώμη καί ἀπό τούς ἀπόντες
συνεργάτες του! Μεγαλεῖο ἀγάπης καί
ταπείνωσης! Αὐτός ἦταν ὁ μακαριστός
Ἅγιος τῶν Γρεβενῶν κυρός ΣΕΡΓΙΟΣ.
Μιά κρυφή καρδιά μέ πλούσια ἀγάπη!
Τό ἱερό του σκήνωμα ὁ λαός τῶν Γρεβενῶν τό ἐνταφίασε στόν αὔλειο χῶρο
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου, πλάι
στούς ἀνδριάντες τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ καί Ἐθνομάρτυρα Μητροπολίτη
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ Λαζαρίδη, τούς ὁποίους
ἀνήγειρε ὁ κυρός ΣΕΡΓΙΟΣ ἀπό τίς
πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐνθρονίσεώς του στά
Γρεβενά.
Ἅγιε μακαριστέ Ἐπίσκοπε Γρεβενῶν,
Γονυπετεῖς ὅλοι ἡμεῖς νοερά μπροστά
στό νωπό μνῆμα σου, εὐχόμαστε μέ ὅλη
μας τήν καρδιά: Κύριε, «τόν μεταστάντα
ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, ἔνθα πάντων ἐστίν
εὐφραινομένων ἡ κατοικία».

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰ. Ραπτόπουλος

«Ὁ πονηρός μοι ἐνέβαλε τήν σκέψιν νά ἀνέλθω ἀπό τό πλοῖον
εἰς τήν Μονήν καίτοι ἐγνώριζα ὅτι ἀπαγορεύετο. Καί δανεισθεῖσα
ναυτικήν στολήν εἰσῆλθον μετά τοῦ μνηστῆρος μου καί περιῆλθον
ἐκκλησίας και ἄλλα μέρη ὡς ναύτης, χωρίς νά μέ γνωρίσει κανείς.
Ἔκτοτε, πατέρες μου, ἔχασα τήν ὑγείαν μου καί κατήντησα ἐδῶ εἰς
τά σανατόρια τῆς Ἑλβετίας διά τήν σωτηρίαν μου, καί δυστυχῶς
δέν βλέπω βελτίωσιν. Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι εἶναι τιμωρία ἐκ μέρους τῆς Παναγίας, πρός τήν ὁποία ἠσέβησα. Δέν ἔπρεπε ἐγώ, μορφωμένη κοπέλα, νά παραβῶ τό ἄβατον τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Μετανοῶ
καί παρακαλῶ τήν Παναγία μου νά μέ συγχωρέσει...»
(Μίς Ἑλλάς Ἀλίκη Διπλαράκου, 1930) Ἐλεύθερη Ὥρα
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Ο ΝΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
κ.κ. ΔΑΒΙΔ

«...Καί ἔστησαν τρεῖς, Δαβίδ, Αὐγουστῖνον καί Χριστοφόρον... καί ἔδωκαν
κλήρους αὐτῶν, καί ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπί
Δαβίδ, καί συγκατεψηφίσθη μετά τῶν
ἄλλων ἱεραρχῶν» (Πράξ. 1, 23-26)
Τήν ἀγωνία πού ἔχουν σέ ὅλη τήν
Ἑλλάδα οἱ χριστιανοί ὅταν χηρεύει ἡ
Μητρόπολή τους, εἶχαν καί οἱ Γρεβενιῶτες. Ὅλοι οἱ χριστιανοί θέλουν τόν
καλύτερο Ἐπίσκοπο. Τόν τέλειο. Τόν
ἄριστο. Καί γιά νά διατρανώσουν τήν
ἀγωνία τους, ἐπισκέπτονται τόν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἑλλάδος, σάν νά ἐξαρτᾶται
μοναδικά ἀπό αὐτόν ἡ ἐκλογή τοῦ νέου
Μητροπολίτη. Ἄλλοι πάλι ὑποδεικνύουν συγκεκριμένα πρόσωπα, τά ὁποῖα
εἴτε ἐργάστηκαν στήν Ἱ. Μητρόπολη
καί ἔδειξαν τόν καλύτερο ἑαυτό τους
εἴτε γενικότερα ἐπιβλήθηκαν στή συνεί-

δηση τῶν πιστῶν ὡς ἄριστοι, ὡς ἅγιοι.
Αὐτήν τή ἀγωνία ἔχουν τά χριστεπώνυμα πληρώματα τῶν Ἱ. Μητροπόλεων.
Ἀλλά ἔχουν τήν ἴδια ἀγωνία καί οἱ ἐκλέκτορες ἱεράρχες; Ἐκλέγουν ἀντικειμενικά ἤ ὑποκειμενικά; Ἄν σκεφτοῦν ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι προσωπικό καθίδρυμα
τοῦ Χριστοῦ, τότε πρέπει νά τρέμει τό
χέρι τοῦ κάθε ἐκλέκτορα, ὅταν ρίχνει
τήν ψῆφο του στήν κάλπη. Γιατί, ἀλλοίμονο ἄν ψηφίσει ἀνάξιο κληρικό εἴτε
ἐπειδή εἶναι συγγενής ἤ φίλος εἴτε ἐπειδή εἶναι κάποιος στόν ὁποῖο χρωστᾶ
ἕνα εὐχαριστῶ γιά κάποια ἐξυπηρέτηση.
Θά ἐκτεθεῖ τότε στόν ἴδιο τό Σωτήρα
καί Κριτή Χριστό, ἄν ὁ ψηφισθείς ἀποδειχθεῖ ἀνάξιος γιά τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο
λόγο. Καί ἡ ἔκθεση ἐδῶ σημαίνει κόλαση. Ἀλλά νά ἔχει ἀγωνία ὁ λαός τοῦ Θεοῦ καί νά μήν ἔχει ἀγωνία, ἄν δέν ἔχει, ὁ
κάθε ἐκλέκτορας Ἱεράρχης!!
Καί ὁ νέος Μητροπολίτης Γρεβενῶν;
Τό ὄνομά του: Ἀρχιμανδρίτης Δαβίδ
Τζιουμάκας. Μακεδόνας. Ἀπό τό Λιτόχωρο Πιερίας. Γενικός Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἕνας βαθμός ὕστερα ἀπό τόν
Πρωτοσύγκελο. Ἡγούμενος τῆς Ἱ.
Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης
καί παράλληλα Προϊστάμενος μιᾶς
Ἐνορίας, ἡ ὁποία εἶναι σημεῖο ἀναφορᾶς σέ ὅλη τή συμπρωτεύουσα, χάρη
στό πνευματικό ἔργο της, τό ὁποῖο καλύπτει ὅλες τίς πνευματικές ἀνάγκες
τῶν ἐνοριτῶν, ὅλων τῶν ἡλικιῶν. Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Χρυσοστόμου. Ὁ
π. Δαβίδ, ἐκτός τῆς γενικῆς ἐποπτείας
τήν ὁποία ἀσκοῦσε, κήρυττε συστηματικά τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀσχο-
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λοῦνταν μέ τό Μυστήριο τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως, χωρίς ποτέ νά βλέπει τό ρολόι του, χωρίς ποτέ νά ἀναπαύεται
ἐπαρκῶς.
Εἶναι, λοιπόν, καλός ὁ νέος Μητροπολίτης Γρεβενῶν;
Ἡ κατάμεστη Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου, τοῦ Πολιούχου Θεσ/νίκης,
στόν κυρίως Ναό καί σέ ὅλους τούς γυναικωνίτες, καί ὁ κατάμεστος αὔλειος
χῶρος μέχρι τή λεωφόρο, τά λέει ὅλα.
Εἶναι ὁ κληρικός πού ἐπιβλήθηκε στήν
πλειονότητα τῶν Θεσσαλονικέων.
Εἶναι καλός. Εὔχαρις. Προσιτός. Ἁπλός.
Εὐχάριστος. Πατρικός. Σέ κάθε ἐπισκέπτη του θά βρεῖ τόν τρόπο νά πεῖ καί
ἕνα λόγο Θεοῦ. Ἔγινε συνείδησή του ὅτι
τό στόμα του εἶναι στόμα Χριστοῦ. Μιά
ἁγία ψυχή ἔλεγε: «Ὁ Χριστός δέν ἔχει
στόμα δικό του... Ἔχει τό δικό μας στόμα. Γιά χέρια ἔχει τά δικά μας χέρια. Γιά
πόδια ἔχει τά δικά μας πόδια. Γιά καρδιά
ἔχει τή δική μας καρδιά». Ἡμεῖς εἴμαστε
ὁ ἄλλος Χριστός. Κι ὄχι μόνον οἱ κληρικοί, ἀλλά καί ὅλοι οἱ χριστιανοί εἴμαστε
ὁ ἄλλος Χριστός. Εἴμαστε ὁ καθένας «ὁ
Χριστός ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» (Μάρκ. 16,
18). Καί εἶναι ἀκόμη ἀκαταπόνητος.
Καί προσευχόμενος κληρικός. Τολμῶ
νά πῶ: «Εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ».
Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ ἔγινε μέ κάθε θρησκευτική καί ἐκκλησια-
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στική λαμπρότητα ἀλλά καί πατριωτικό
παλμό, στίς 2 Νοεμβρίου ἀπό τόν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ συνοδευόμενον
ἀπό πλειάδα Μητροπολιτῶν, μέ τήν παρουσία ὅλων τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν τῶν
Γρεβενῶν καί πλῆθος λαοῦ, πού ἀναφωνοῦσε μέ ἐνθουσιασμό· «Ἄξιος. Ἄξιος.
Ἄξιος».
Κατά τόν ἐνθρονιστήριο λόγο του
μεταξύ ἄλλων εἶπε μέ συγκίνηση πολλή:
«...Δέν ἔχω κανένα μεγαλόπνοο σχέδιο
νά σᾶς ἀναγγείλω. Δέν ἔχω σχεδιάσει ἤ
διορίσει ἐπιτελεῖα, γραμματεῖς καί συμβούλους. Δέν ἔχω τίποτε νά σᾶς ὑποσχεθῶ, καθώς δέν ἔχω τίποτε δικό μου.
Ὅλα ἀνήκουν στό Θεό καί ἀπό τό ὑπερπερίσσευμα τῆς χάριτός Του θά σκορπίσω, αὐτό τό ὑπόσχομαι, ἀφειδώλευτα
τήν ἀγάπη καί τό ἔλεός Του πρός ὅλους
ἀνεξαιρέτως, ἐγώ ὁ πρῶτος ἠλεημένος.
Ἡ ἐπαρχία τῶν Γρεβενῶν εἶναι ἡ πατρίδα μου καί θά γίνει, ὅταν μέ καλέσει ὁ
Θεός, καί ὁ τάφος μου...».
Εὐχόμαστε ὁ Κύριος νά συνοδοιπορεῖ πάντα στήν ὡραία καί δημιουργική
πορεία τοῦ νέου Μητροπολίτη Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ σέ ὅλη τή θεόσωστη
Ἐπαρχία του, ὥστε νά φανεῖ ἀντάξιος
τῶν προσδοκιῶν τοῦ χριστεπωνύμου
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας «τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διά τοῦ
ἰδίου αἵματος» (Πράξ. 20, 28).

«ΚΑΘΕ πρωί νά παίρνεις τήν ἀπόφαση νά κάνεις εὐτυχισμένη τήν
ἡμέρα σε ἕναν τουλάχιστον γνωστό σου. Ἕνα ροῦχο σέ ἐκεῖνον πού
ἔχει ἀνάγκη, ἕνα λόγο παρηγορητικό στόν θλιμμένο, μιά λέξη καθησυχαστική στόν ταραγμένο. Ἐάν αὐτό τό κάνεις κάθε μέρα, εὐεργετεῖς 365 πρόσωπα τό χρόνο. Κι ἄν ζήσεις μόνο 40 χρόνια ἀπό τότε
πού θ’ ἀρχίσεις αὐτή τή δουλειά, θά ἔχεις κάμει 14.600 εὐτυχισμένους ἀνθρώπους».
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ΤΕΤΟΙΟΣ ΛΑΟΣ, ΤΕΤΟΙΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
«Πέθανε κάποτε ὁ ἄρχοντας μιᾶς πολιτείας κι οἱ κήρυκες καλέσανε τό λαό νά παραστεῖ στήν ἐκλογή τοῦ καινούριου. Ἡ
ἐκλογή γινότανε μέ ἕναν ἐντελῶς πρωτότυπο τρόπο. Μαζεύονταν οἱ ὑποψήφιοιὑποψήφιος μποροῦσε νά ἦταν ὅποιος
ἤθελε, ἀκόμα κι ἀγράμματος καί κουρελής-μπροστά ἀπό τά Ἀνάκτορα καί περίμεναν. Στήν ὁρισμένη ὥρα ἔβγαινε ὁ
ἁρμόδιος ὑπάλληλος στόν ἐξώστη καί πετοῦσε στό πλῆθος τῶν ὑποψηφίων ἕνα
μῆλο πού κρατοῦσε στό χέρι του. Ὅποιον
χτυποῦσε τό μῆλο, αὐτός γινόταν ἄρχοντας μέ ἀπεριόριστα δικαιώματα πάνω
σ’ ὅλη τή χώρα.
Ἀνάμεσα στούς ὑποψηφίους, αὐτή τή
φορά, ἦταν καί δυό τσομπαναραῖοι, πού
παρατήσανε τή στάνη καί τά γίδια τους πάνω στά κατσάβραχα κι ἤρθανε στή μεγάλη
πόλη, γιά νά δοκιμάσουν κι αὐτοί τήν τύχη
τους στήν ἐκλογή τοῦ νέου ἄρχοντα. Τόν
ἕνα τόν λέγανε Γιάννο καί τόν ἄλλο
Μῆτρο. Οἱ τσομπαναραῖοι αὐτοί ἦταν παιδικοί φίλοι, μέχρι πού παίζανε καρπαζιές
καί κάνανε καί διάφορα ἄλλα ἀστεῖα,
πού ἔδειχναν τήν μεγάλη οἰκειότητα
πού εἴχανε μεταξύ τους. Στό δρόμο πού
πηγαίνανε γιά τήν ἐκλογή συζητούσανε καί
λέγανε τά σχέδιά τους, γιά τό τί θά ἔκανε
καθένας σέ περίπτωση πού θά τόν εὐνοοῦσε ἡ τύχη καί θά γινότανε ἄρχοντας.
Λέει ὁ Γιάννος: Ἐγώ, ἐάν ἐκλεγῶ, θά καταργήσω ὅλους τούς φόρους, θά δώσω δικαιοσύνη σ’ ὅλο τόν κόσμο, θά ἐξαλείψω τή
φτώχεια, θά ἀνοίξω σχολεῖα νά μαθαίνουν
ὅλοι γράμματα δωρεάν, θά χτίσω σπίτια σ’
ὅλους, θά καταργήσω τό στρατιωτικό καί
γενικά θά κάνω ὅ,τι εἶναι καλό καί εὐχάριστο στόν κόσμο.
Λέει κι ὁ Μῆτρος: Ἐγώ, ἐάν ἐκλεγῶ, θά
κάνω ἐντελῶς τά ἀντίθετα. Θά κάμω ὅ,τι
μπορῶ γιά νά καταστρέψω καί νά ἐξαχρειώσω τούς ἀνθρώπους...
Ἔτσι συζητώντας φθάσανε μπροστά

στά Ἀνάκτορα. Ἀνακατευθήκανε μέ τούς
ἄλλους ὑποψηφίους καί περιμένανε. Βγαίνει σέ λίγο ὁ ὑπάλληλος στό μπαλκόνι, πετάει τό μῆλο, καί κεῖνο πηγαίνει κατευθείαν, σάν συστημένο, καί χτυπάει, ποιόν νομίζετε;-Τόν Μῆτρο!... Ὅλοι στραφήκανε καί κοιτάξανε ζηλόφθονα τόν ἄγνωστο τσομπάνη, πού μύριζε τραγίλα, μά πού
ὡστόσο ἤτανε πιά ὁ ἄρχοντας τῆς Πολιτείας!
Οἱ δυό φίλοι ἀποχαιρετηθήκανε κι ὁ μέν
Γιάννος γύρισε στή στάνη του, ὁ δέ Μῆτρος
ἀνέβηκε τά σκαλιά τοῦ παλατιοῦ καί σέ λίγες ὧρες γίνηκε ἀγνώριστος μέ τά χρυσοΰφαντα φορέματα καί τό ἀδαμαντοκόλλητο στέμμα τῆς ἐξουσίας. Σωματοφύλακες τόν παράστεκαν, γραφιάδες στέκαν προσοχή καί περιμένανε νά γράψουνε
τούς καινούριους νόμους καί τίς καινούριες
διαταγές. Ἔβγαλε λοιπόν διαταγή ὁ νέος
ἄρχοντας πού ἔλεγε τά ἑξῆς: Ἀπό σήμερα
κλείνουν ὅλα τά σχολεῖα, τά γράμματα ἀπαγορεύονται ὡς περιττά καί ἐπιζήμια. Ἀμέσως νά γκρεμισθοῦν ὅλα τά γεφύρια σ’
ὅλο τό κράτος καί οἱ ἄνθρωποι νά περνᾶνε
μέσα ἀπό τό νερό. Ἀπαγορεύεται νά φορτώνονται τά ὑποζύγια. Ὅποιος θέλει νά μεταφέρει πράγματα, θά τά μεταφέρει
στήν πλάτη του. Ὅσοι πεθαίνουν στό σπίτι τους, δέν θά τούς βγάζουν ἀπό τήν πόρτα, ἀλλά θά γκρεμίζουν τή σκεπή καί θά
τούς βγάζουν ἀπό ἐκεῖ! Καί ἄλλα τέτοια
παρόμοια διέταξε ὁ νέος ἄρχοντας καί τό
σπουδαιότερο, ὅποιος παρουσιασθεῖ γιά νά
κάμει ὁποιοδήποτε παράπονο, νά ἀποκεφαλίζεται ἀμέσως!!
Διάβασε ὁ λαός κι οἱ προύχοντες τίς νέες
διαταγές καί μείνανε κόκκαλο. -Τρελλός
ἄρχοντας μᾶς βγῆκε, σκέφτονταν, μά ποιός
τολμοῦσε νά πάει νά κάνει παράπονο; Ἡ
φρουρά εἶχε ἐντολή νά τόν ἀποκεφαλίζει ἀμέσως. Ἔτσι τά πράγματα βαδίζανε
στό ἀπροχώρητο. Γκρεμίστηκαν τά γεφύρια, καί τά ποτάμια πνίγανε τούς ἀνθρώπους. Δέν ἀρκεῖ πού ἔχανε κανείς τόν
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ἄνθρωπό του, τοῦ γκρέμιζαν καί τό σπίτι
του. Ὁ λαός ἄρχισε νά μήν ὑποφέρει τήν κατάσταση. Κάποια λύση ἔπρεπε νά βρεθεῖ.
Τότε οἱ προύχοντες θυμηθήκανε τόν
Γιάννο, τόν τσοπάνο, τόν φίλο τοῦ
ἄρχοντα. -Μονάχα αὐτός μπορεῖ νά πάει
νά πεῖ μιά κουβέντα στόν ἄρχοντα καί
νά μᾶς σώσει, εἴπανε καί στείλανε καί
τόν φέρανε ἀπό τό βουνό.
Παρουσιάσθηκε ὁ Γιάννος, ὁ τσοπάνος,
στόν φίλο του τόν Μῆτρο, τόν ἄρχοντα,
γνωρίσθηκαν, μίλησαν ἐγκάρδια μεταξύ
τους καί ρώτησαν ὁ ἕνας γιά τά νέα τοῦ
ἄλλου.
-Ἐγώ, εἶπε ὁ Γιάννος, περνῶ τό ἴδιο
ὅπως πάντα. Τά ξέρεις δά τά καλά τοῦ χωριοῦ. Πότε οἱ λύκοι μᾶς τρῶνε τά πρόβατα,
πότε ἡ ξηρασία, πότε τά χιόνια, ὅλο καί κάτι
βρίσκεται γιά νά μήν βλέπουμε πρόσωπο
Θεοῦ. Ἐσύ πῶς τά περνᾶς;
-Ἐγώ, εἶπε ὁ Μῆτρος, εἶμαι μιά χαρά. Ὅ,τι
θέλω λέω κι ὅ,τι λέω γίνεται. Σκέφτομαι
πολλές φορές, τί κουτοί πού εἶναι οἱ
ἄνθρωποι! Θέλουνε κάποιον νά τόν λένε ἀφέντη, νά εἶναι αὐτοί δοῦλοι, νά
νιώθουν ἥσυχοι!...
-Καλά εἶναι αὐτά, τόν διακόπτει μέ ἀφέλεια ὁ τσοπάνος, μά αὐτές οἱ διαταγές
πού ἔβγαλες εἶναι σωστό τρελλοκομεῖο!
Ὁ κόσμος βρίσκεται σέ ἀναστάτωση...
-Ἐπειδή εἶσαι ὁ μόνος φίλος μου, τόν διακόπτει μέ αὐστηρό ὕφος ὁ ἄρχοντας, γιά
πρώτη φορά θά γλυτώσεις τό κεφάλι σου.
Ἐάν ἄλλη φορά ἔλθεις γιά παράπονα,
κανείς δέ θά μπορέσει νά σέ γλυτώσει.
Τί λέγαμε ὅταν ἐρχόμασταν γιά τήν ἐκλογή;
Ἐσύ εἶχες πεῖ πώς θά ἔκανες ὅ,τι μποροῦσες
γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων. Ἐγώ εἶχα πεῖ
πώς θά ἔκανα τό ἀντίθετο. Πώς θά ἔκανα
δηλαδή ὅ,τι μποροῦσα γιά τό κακό τῶν
ἀνθρώπων. Εἶναι ἔτσι ἤ δέν εἶναι; Γιατί
λοιπόν τό μῆλο δέν χτύπησε σένα, ἀλλά
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χτύπησε μένα; Αὐτό σημαίνει, ἀγαπητέ
μου, πώς τέτοιος λαός, παράνομος καί
δυσεβής, πού λέει κι ὁ παπάς, τέτοιο
ἄρχοντα θέλει. Ἄν ἦταν ἄξιος γιά καλύτερο ἄρχοντα, νά εἶσαι βέβαιος πώς ὁ
Θεός θά ἔφερνε τό μῆλο σέ σένα κι ὄχι
σέ μένα... Κι ὕστερα, γιατί ἔχουν ἀπαίτηση νά ἔχουνε καλή διοίκηση, ἀφοῦ οἱ
ἴδιοι δέν εἶναι ἐντάξει; Μιλᾶνε γιά γράμματα. Κι ὅμως, ποιός ἔγινε καλύτερος μ’
αὐτά; Μαθαίνουνε γράμματα οἱ πονηροί
καί γίνονται πονηρότεροι! Παραπονιοῦνται
πού σηκώνουν τίς ἀποσκευές τους στήν
πλάτη τους. Κι ὅμως καθένας τους τίποτε
ἄλλο δέν σκέφτεται παρά τό πῶς νά καθήσει στό σβέρκο τοῦ ἀλλουνοῦ καί νά ζεῖ σέ
βάρος του! Φωνάζουν πού, ὅταν πεθάνει
κανείς, τοῦ γκρεμίζουν τό σπίτι του. Κι
ὅμως αὐτοί τίποτε ἄλλο δέν κάνουνε σ’
ὅλη τους τή ζωή παρά νά γκρεμίζουν
τήν τιμή, τήν γαλήνη, τήν ἐργασία, τή
ζωή, ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου! Ὅπως βλέπεις λοιπόν, ἀγαπητέ μου, ἐγώ εἶμαι ἄρχοντας
ἀπολύτως στά μέτρα τους. Γι’ αὐτό νά μή
μιλάει κανείς. Ὅ,τι ἄξιζαν, αὐτό βρῆκαν.
Πήγαινε, λοιπόν, καί σύ στά γίδια σου κι
ἄσε καί μένα στά δικά μου. Γιδοπρόβατα ἐσύ, γιδολαό ἐγώ...
***
Ἡ ἱστορία, ὅπως βλέπετε, ἀγαπητοί
ἀναγνῶστες, εἶναι πολύ ἁπλή. Χρειάζεται ἄραγε σχόλιο; Ἄς φροντίσουμε ὅλοι
νά γίνουμε ἄξιοι καλύτερων ἀρχόντων,
καλύτερων νόμων, καλύτερης πολιτείας, ἄρα καί καλύτερης ζωῆς. Καί τότε
αὐτά μόνα τους θά ἔλθουν. Τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἡ μόνη σωτηρία καί γιά τό ἄτομο καί γιά τό σύνολο. Σ’ ἕνα χριστιανικά
ξυπνημένο λαό εἶναι ἀδύνατο νά σταθοῦν ἄρχοντες διεφθαρμένοι, ἄθεοι,
φαταούληδες, μασόνοι. Γι’ αὐτό πρέπει
νά ξυπνήσει ὁ λαός».
(Ἀπό τό βιβλίο «ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΙ»,
Ν. Ψαρουδάκη)

«Λαός πού ἀγνοεῖ τήν ἱστορία του, μοιάζει μέ τόν ἀμνησικό
ἄρρωστο, πού δέν ξέρει ποιός εἶναι καί ποῦ πάει» (Yves Bouvrain)
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
(1934-2014)
«Μακαρία ἡ ὁδός, ᾗ πορεύῃ σήμερον, ὅτι ἡτοιμάσθῃ σοι τόπος ἀναπαύσεως» (Προκείμενον)

Ὁ Μητροπολίτης κυρός ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ μέ τό
μαθητή καί πνευματικό του τέκνο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟ ΥΛΟ

«Ὁ Νίκος Σωτηρόπουλος ἐκοιμήθη»!
Τό θλιβερό αὐτό μήνυμα σάν ἀστραπή διαδόθηκε σέ ὅλες, σχεδόν, τίς ἠπείρους τῆς γῆς.
Ἦταν τό πρωΐ τῆς 28ης Αὐγούστου, ὅταν ὁ πολύ ἀγαπητός ἀπό τόν ὀρθόδοξο λαό τῆς γῆς
Νικόλαος Σωτηρόπουλος μετακλήθηκε ἀπό
τή γῆ στήν ἀβράδιαστη, πανευφρόσυνη ἡμέρα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἔπεσε νά
κοιμηθεῖ σέ συγγενικό του σπίτι στήν Πάτρα
καί ξημέρωσε στήν οὐράνια πόλη, «ἧς τεχνίτης καί δημιουργός ὁ Θεός» (Ἑβρ. 11, 10).
Στήν πόλη, ἡ ὁποία ἦταν τό προσφιλές θέμα
τῶν ὁμιλιῶν του. Ἄραγε ἦταν τυχαῖο ἤ πρόνοια Θεοῦ νά μετακληθεῖ στήν οὐράνια πολιτεία τήν ἴδια ἡμέρα πού μετακλήθηκε, πρίν
τέσσερα χρόνια, καί ὁ πνευματικός του Διδάσκαλος καί Πατέρας, μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρός ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Ν. Καντιώτης; Ὁ μαθητής πῆγε στό δάσκαλό του
καί τό πνευματικό τέκνο πῆγε στόν πατέρα
του. Στίς 28 Αὐγούστου. Ἡμέρα πού σέ ὅλες
τίς Ἁγιορείτικες Ἱ. Μονές τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας τελοῦσαν τή μνήμη τῆς Κοιμήσεως
τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Ἁγία ἡμέρα, ἀφοῦ αὐτή
τήν ἡμέρα μετέβη καί ἡ Παναγία μας στόν
πνευματικό οὐρανό. Κοντά στόν Υἱό καί Θεό

της. Ἔτσι ἔπρεπε νά γίνει. Γιατί ὁ Νίκος Σωτηρόπουλος ἦταν ὁ μόνος πού εἶχε ἀπό τό Θεό
τό ἴδιο χάρισμα πού εἶχε καί ὁ Γέροντάς του.
Εἶχε τήν παρρησία καί τόν ἔλεγχο. Χωρίς νά
ὑπολογίζει καμιά ἀπολύτως συνέπεια, ἔλεγχε
τόν καθένα πού παρεξέκλινε ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη μέ ὁποιονδήποτε τρόπο. Ἔλεγχε καί
προφορικά καί γραπτά. Φωτιά ἔβγαζε ἡ πένα
του καί ἡ γλώσσα του, ὅταν ἔλεγχε ὅποιον
ἐπηρέαζε μέ τό ἀξίωμά του τό λαό τοῦ Θεοῦ.
Ὅποιος κι ἄν ἦταν αὐτός. Ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας μέχρι
καί τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Μέσα βαθιά
στήν ψυχή του εἶχε χαραγμένα τά λόγια τοῦ
Σωτήρα του Χριστοῦ, πού ἦταν ὁ «μέγας
ἔρως» τῆς ζωῆς του: «ἕως ἄν παρέλθῃ ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία οὐ μή παρέλθῃ ἀπό τοῦ νόμου» (Ματθ. 5, 18). Οὔτε ἕνα
γιώτα ἤ ἕνα κόμμα δέν θά καταργηθεῖ ἀπό τό
νόμο μέχρι τή συντέλεια τοῦ κόσμου. Ἕνας
αὐτός ὁ λόγος. Καί ὁ ἄλλος: «Ὁ Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου ἐλθών ἆρα εὑρήσει τήν πίστιν ἐπί
τῆς γῆς;» (Λουκ. 18, 8). Πίστη ἀκριβή, δυνατή
καί ἀκέραια. Σέ θέματα πίστεως ἦταν ἀνυποχώρητος, ἀσυμβίβαστος, ἀκατάβλητος. Ἀναδείχθηκε πρόμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς
ἄλλος Μέγας Ἀθανάσιος καί ὡς οἱ ἄλλοι μεγάλοι Πατέρες.
Ἦταν λόγιος ὁ Νικόλαος. Γνώριζε τήν Ἁγ.
Γραφή ἀπό στήθους. Ἐξάλλου αὐτό τό βεβαιώνουν καί τά συγγράμματά του: 4 πολυσέλιδα
βιβλία «Ἑρμηνεία δυσκόλων χωρίων τῆς Ἁγ.
Γραφῆς». Ἡ «Ἑρμηνεία τοῦ κατά Ἰωάννην
Εὐαγγελίου» σέ 3 τόμους. «Τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου». «Τό Ἀντιχιλιαστικόν
Ἐγχειρίδιον», πού εἶναι καταπέλτης κατά
τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ καί τῶν προτεσταντῶν. «Ὁ Ἰησοῦς Γιαχβέ». «Τό Ἅγιον
Πνεῦμα Γιαχβέ». «Ἡ μετάφραση τῆς Κ. Διαθήκης». Καί ἄλλα. Βιβλία ἀπολογητικά. Πολλοί
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ἄπιστοι, ἄθεοι ἤ αἱρετικοί, μέ τούς ὁποίους συνομίλησε, ἐπανῆλθαν στήν ὀρθόδοξη πίστη,
ἐνῶ ἄλλοι ἔμειναν προβληματισμένοι. Δεινός
θεολόγος καί ἀπολογητικός. Ἄλλωστε στίς δυό
ἐπιστῆμες, Θεολογία καί Φιλολογία, ἦταν ἀριστοῦχος. Κάτοχος τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας ὅσο
λίγοι. Εἶχε γίνει ὁ φόβος καί ὁ τρόμος ὅλων τῶν
αἱρετικῶν καί ἀθέων. Λίγο πρίν ἀπό τήν κοίμησή του εἶχε ἐκφράσει τήν ἐπιθυμία: «Θέλω νά
ζήσω 3-4 χρόνια ἀκόμη, γιά νά πολεμήσω τόν
Παπισμό καί τόν Οἰκουμενισμό». Ἀλλά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦταν νά τόν ἀναπαύσει στήν οὐράνια βασιλεία του.
Ἔφυγε ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος! Καί ἔφυγε ἀκηλίδωτος. Μέ καθαρή σάν τό χρυσάφι τήν
παρθενική του ζωή, τήν ὁποία ἀφιέρωσε στό
μεγάλο ἔρωτα τῆς ζωῆς του, στόν Ἀγαπημένο
του Ἰησοῦ. Ἔφυγε ἀνάργυρος. Τά εἰσιτήρια στίς
ἱεραποστολικές του περιοδεῖες ἐντός καί ἐκτός
Ἑλλάδος, τά πλήρωναν συνεργάτες του καί
ἐραστές τοῦ θείου λόγου. Πρόσφερε στήν
Ἐκκλησία ὅλη του τή ζωή. Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία
τόν πίκρανε!
Καί τό θαυμαστό,
τό ὁποῖο ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Πειραιῶς κ.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «...Τό ἱλαρόν τοῦ σκηνώματος τοῦ
μακαριστοῦ Νικολάου Σωτηρόπουλου καί τό
χαρίεν τοῦ προσώπου του ὡς καί ἡ εὐλογία τῆς
μοναχικῆς εὐκαμψίας πού εἶχε καταδεικνύουν
καί στόν πλέον δύσπιστο ὅτι ὁ μακάριος δοῦλος
τοῦ Θεοῦ ἤδη προγεύεται τῆς αἰωνίου δόξης καί
ὅτι τελικός κριτής ὅλων μας εἶναι ὁ «ἐτάζων
καρδίας καί νεφρούς Κύριος» (Ἀποκ. 2, 23).
Ἀγαπητέ μου πνευματικέ αὐτάδελφε Νικόλαε, καλή ἀντάμωση στήν οὐράνια πόλη τοῦ
Θεοῦ μας!

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰ. Ραπτόπουλος
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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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Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
«ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΣ ΛΗΣΤΟΥ»
«Τῇ 12ῃ τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου μνήμη τοῦ ἐκ δεξιῶν τοῦ Ἐσταυρωμένου Θεανθρώπου σταυρωθέντος δικαίου καί εὐγνώμονος Ληστοῦ»

12 Ὀκτωβρίου 2014. Ἡμέρα Κυριακή.
Ἡμέρα τοῦ Κυρίου μας. Ἡμέρα λατρείας
καί ἁγιασμοῦ. Ἀλλά καί κάτι ἐπιπλέον ἡ
συγκεκριμένη Κυριακή. Ἡμέρα μνήμης τοῦ
ἐκ δεξιῶν συσταυρωθέντος μέ τόν Χριστό
πάνω στό Γολγοθά, τοῦ ἐπονομαζομένου
ἀπό τήν Ἐκκλησία μας «Ἁγίου εὐγνώμονος
Ληστοῦ». Στή μνήμη αὐτοῦ «τοῦ κακούργου» (Λουκ. 23, 39), ὁ ὁποῖος ὅμως κέρδισε τόν παράδεισο στήν κυριολεξία τήν τελευταία στιγμή τῆς ζωῆς του μέ τήν ταπείνωση, τή μετάνοια καί τήν προσευχή του, ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ τῆς
Ἀδελφότητός μας ἔχει ἀνεγείρει Ἱερό Παρεκκλήσιο στό ὄνομα τοῦ Ἁγ. Ληστοῦ τοῦ
Γολγοθᾶ. Ἐκείνου πού, πρῶτος ἀπό τούς
ἀνθρώπους, μπῆκε στήν ἀνέκφραστη καί
ἀσύλληπτη ὀμορφιά τοῦ Παραδείσου. Καί
ὄχι μόνος. Μαζί μέ τόν Χριστό. Μ’ Αὐτόν,
τοῦ Ὁποίου ὑπερασπίστηκε τήν ἀθωότητα
καί τή θεότητα ἐπάνω στό σταυρό, παρά
τή γενική κατακραυγή ἐναντίον Του καί
παρά τό φρικτό προσωπικό του δράμα. Τό
ἀψευδές στόμα τοῦ Χριστοῦ κερδίζοντας
ἕνα ἀκόμη χαμένο πρόβατο πρίν ὁλοκληρωθεῖ τό ἔργο Του ἐπάνω στή γῆ τό ὑποσχέθηκε: «Σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ
παραδείσῳ» (Λουκ. 23, 43). Σήμερα. Μαζί
μου. Στόν παράδεισο πού κέρδισες λίγο
πρίν τόν χάσεις γιά πάντα.
«Μνήμην ποιοῦντες» τοῦ προστάτη τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας στίς 12 Ὀκτωβρίου τελέ-

σαμε πανηγυρική Θ. Λειτουργία στό Ἱερό
του Παρεκκλήσιο. Λειτουργός ὁ Διάκονος
τῶν Κρατουμένων π. Γερβάσιος, ὁ ὁποῖος
ἐπιμελούμενος προσωπικά «τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου» αὐτοῦ, «στόλισε» ὅλον τόν
Ἱ. Ναό μέ ἁγιογραφίες πρώην μεγάλων
ἁμαρτωλῶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως μέσα ἀπό τήν
εἰλικρινή μετάνοια καί τά ἔργα τῆς μετάνοιας πού ἔκαναν, ἔγιναν ἄξια μυρίπνοα
ἄνθη τοῦ παραδείσου. Καί σήμερα ἀποτελοῦν ἐλπίδα καί παρηγοριά γιά κάθε
ἁμαρτωλό πού θά ἔλθει «εἰς ἑαυτόν»
(Λουκ. 15, 17) καί θά πάρει τό δρόμο τῆς
ἐπιστροφῆς πρός τόν Πατέρα. Πρός τόν
οὐρανό.
Τήν κατανυκτική καί ἐπιβλητική Θ. Λειτουργία παρακολούθησαν πολλοί συνεργάτες καί συνδρομητές τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, μέσα ἀπό τήν ὁποία μάθαμε ὅλοι νά βλέπουμε τόν κάθε συνάνθρωπό μας, ἀνεξάρτητα
ἀπό τήν πνευματική του κατάσταση, ὡς
τόν Χριστό «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» (Μάρκ. 16,
12), ἀλλά καί νά ἐλπίζουμε στήν ἀγάπη καί
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος «πάντας
ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (Α΄ Τιμ. 2, 4),
ἀκόμη καί «τούς κακούργους», ἀρκεῖ νά
ἔλθουν «εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας». Τό μεγάλο ψέμα εἶναι ἡ ἁμαρτία. Ἡ μοναδική
ἀλήθεια εἶναι ὁ Θεός. Τό πανάγιο θέλημά
Του. Ἄν χαράξουμε ἀκλινή πορεία ζωῆς
στά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ, μποροῦμε ὅλοι νά
ἐλπίζουμε ὅτι θά ἀκούσουμε τόν ψίθυρο
τῆς φωνῆς Του τήν εὐλογημένη καί μοναδική στιγμή τῆς ἀναχώρησής μας ἀπό τή γῆ:
«Μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ». Θά εἶσαι μαζί μου. Ποῦ;
Μά, ὅπου ὁ Χριστός, ἐκεῖ καί ὁ παράδεισος. «Ἐν τῷ παραδείσῳ». Μαζί Του καί
μαζί μέ τόν εὐγνώμονα Ληστή τοῦ Γολγοθᾶ.
«Κεκλεισμένας ἤνοιξε τῆς Ἐδέμ πύλας,
βαλών ὁ ληστής κλεῖδα τό, μνήσθητί μου».
«Τῇ ὑπερφυεῖ καί περί ἡμᾶς παναπείρῳ
σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον
ἡμᾶς». ΑΜΗΝ.
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§7
Καί ἄρχισε -παράξενο- νά μή μ’ ἀναστατώνει τόσο ἐκείνη ἡ προσευχή· οἱ λέξεις νά γλιστροῦν ἀπό τά χείλη μου πιό
εὔκολα. «Κύριε, ἐλέησε τόν ἀδελφό
μου», ἔλεγα καί δέν ταράζανε τό σῶμα
μου σπασμοί· κι ὅπως τό ἔλεγα, τόν
ἔβλεπα, ὄχι ὅπως ἦταν ἄγριος ἐκείνη τή
νύχτα τοῦ κακοῦ, ἀλλά ὅπως μοῦ τόν
εἶχε περιγράψει ἡ μάνα μας, ὅταν ἐρχόταν νά μέ δεῖ στή φυλακή. Ἦταν μαραζωμένος καί χλωμός κι οἱ τύψεις τοῦ μαστίγωναν μέρα καί νύχτα τό κορμί καί
τήν ψυχή καί ψέλλιζε συνέχεια: «Ἄδικο!
Ἄδικο!», σάν νά ’τανε τρελός κι ὁ πυρετός τοῦ φλόγιζε τό μέτωπο. Ἔτσι τόν
ἔβλεπα καί τί νά πῶ, μωρέ Ζερβό, τόν
πόνεσα. «Θεέ μου», ἔλεγα, «τί ζωή εἶναι
ἐτούτη; Τί ἀνυπόφερτο μαρτύριο!» καί
μέ ἔπαιρναν τά δάκρυα. «Ἐλέησέ τον,
Κύριε», παρακαλοῦσα, «Σῶσε τον».
Καί ἀποροῦσα, βρέ Ζερβό, ἔλεγα «κάτι ἔπαθα», μά τώρα ξέρω· ἦταν τό
θαῦμα. Ἦταν τό Πνεῦμα πού ἔδινε ὁ Θεός ἀντίδωρο στό αἷμα μου. Μέρευα ὅταν
προσευχόμουνα κι οἱ μνῆμες ἄρχισαν νά
ἑρμηνεύονται μές στήν ψυχή μου ἀλλιώτικα. Θυμόμουνα ’κείνη τή νύχτα, τό κακό. «Δέν τό ’χε σχεδιάσει», ἔλεγα, «δέν
τό ’θελε». Κι ἔφερνα μέσα μου τήν
Ἀρχοντή, ὄμορφη, σπαρακτικά ὡραία μές
στό λευκασμένο φῶς. «Τόν ἔκαψε ἡ ἀγάπη της», σκεφτόμουνα. «Ἄραγε, ἄν
ἤμουνα ἐγώ, ἄν ἀγαποῦσα ἐγώ...». Ὁρίζει τήν ἀγάπη εὔκολα ὁ ἄνθρωπος; Κι
εἶναι ἡ ἀγάπη μές στά νιάτα πράγμα
ἄγριο, τρελό, σοῦ παλαβώνει στό μυαλό,
σοῦ τυραννᾶ τά σωθικά, σέ ξετινάζει σάν
τό ἄχυρο στό λίχνισμα. Καί ἔκλαιγα: «Τί
ἔπαθε ὁ καημένος; Τί κακό τόν χτύπη-

σε;». Ἀλάφρωνα τό κρίμα του κι ἀλάφρωνε ἡ καρδιά μου σάν τό πούπουλο· κι
ἔνιωθα νά τόν ἀγαπῶ· νά τόν ἀγαπῶ ὅσο
καί πρίν κι ἀκόμα περισσότερο, γιατί
εἶχε πόνο τώρα μέσα ἡ ἀγάπη μου. Πονοῦσα τό σκοτάδι του, τίς ἐρινύες του·
καί τόν θυμόμουνα μικρό, ἀθῶο, ἔφηβο
πού ’φτιαχνε ὄνειρα καί σχέδια, ὅλο
ὄνειρα καί σχέδια. Καί ἔκλαιγα. «Δέν
ἤτανε γιά τό κακό. Ὁ φόνος δέν τοῦ
ἔπρεπε», σκεφτόμουνα. «Τόν ἀδελφό
μου», ἔλεγα, «Κύριε! Λύτρωσέ τον! Ἐσύ
συγχώρησες φονιάδες καί ληστές. Δῶσ’
του μετάνοια νά γαληνέψει ἡ ψυχούλα
του. Μόνο Ἐσύ μπορεῖς!».
Καί ὅσο ἔκλαιγα καί ὅσο τόν πονοῦσα,
τόσο καί χαιρόμουνα· τέτοια χαρά, πού
σπαρταρούσανε τά μέσα μου καί ἔλεγα:
«Παλάβωσα! μέ παλαβώσανε οἱ προσευχές καί οἱ νηστεῖες, τά ξενύχτια καί τά
δάκρυα», γιατί ἡ φυλακή μοῦ φαινότανε
παλάτι καί στό κελί μου εἶχαν κατεβεῖ
ὅλοι οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ κι ἡ Παναγιά,
γιά νά μοῦ κάνουν συντροφιά.
Μά τώρα λέω: «Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς
δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου». Μέ καταδέχτηκε ὁ
Θεός, τό δοῦλο του, ἔριξε σπλαχνικό τό
βλέμμα Του στή φτώχεια μου.
Μέ ρώτησες ἄν τόν συγχώρησα. Τί νά
σοῦ πῶ; Δέν τόν συγχώρησα ἐγώ. Ἐγώ
μονάχα νά μισῶ μπορῶ καί νά πικραίνομαι. Δέν εἶχα γιά νά δώσω τή συγχώρεση. Ἐκεῖνος μοῦ τήν ἔδωσε· ὁ Θεός. Κι
ἐγώ τρέμω, φοβοῦμαι μήν πληγώσω αὐτό
τό θαῦμα, μήν ξυπνήσει τό θεριό, ἡ φύση
μου ἡ ἀνθρώπινη κι ἀρχίσω πάλι νά
μισῶ. Γι’ αὐτό προσεύχομαι μέρα καί
νύχτα κι ὅλο μέ καταδέχεται ὁ Θεός καί
ζῶ μέσα στό θαῦμα Του. Τόν ἀγαπῶ,
μωρέ Ζερβό, τόν ἀδελφό μου, πῶς νά σοῦ
τό πῶ... Τόν ἀγαπάω. Καίγομαι.

* Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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Ὁ Ζερβός ἄκουγε σιωπηλός μέ τό κεφάλι του σκυφτό. «Τί νά σοῦ πῶ, βρέ
ἅγιε», μουρμούρισε. «Δέν ἔχω λόγο γιά
νά πῶ».
Ὥρα πολλή δέ μίλησε κανείς. Μονάχα
τά τζιτζίκια ἀκουγότανε νά τραγουδοῦν
τή νύχτα πού ἔπεφτε.
«Βράδιασε πιά, Ζερβό. Ἄντε νά κοιμηθοῦμε. Τώρα ξές τήν ἱστορία μου».
«Νά κοιμηθοῦμε», μουρμούρισε μηχανικά ὁ Ζερβός.
Ξαπλώσανε. Μέ δέν κοιμότανε μήτε ὁ
ἕνας, μήτε ὁ ἄλλος. Μονάχα βλέπαν τό
ταβάνι καί σκεφτότανε.
«Δέ μοῦ λές, ἅγιε», ρώτησε ὁ Ζερβός,
«πῶς τόν λέγανε τόν ἀδελφό σου; Τόση
ὥρα δέν τό εἶπες τό ὄνομά του».
«Παναγιώτης», ἀναστέναξε ὁ ἅγιος.
«Παναγή τόν φωνάζαμε ἐμεῖς».
«Παναγιώτης Κρανιάς λοιπόν... Καί
δέ μοῦ λές, ποιά μέρα ἔγινε τό φονικό,
πότε ἀκριβῶς, θέλω νά πῶ».
«16 τοῦ Δεκέμβρη ἤτανε, εἴκοσι χρόνια
πρίν».
«Καί πῶς τό ’λέγαν τό χωριό τῆς
Ἀρχοντῆς;».
«Ἀμπελάκια, ἔξω ἀπό τή Σπάρτη. Μά
δέ μοῦ λές, Ζερβό, ἀνάκριση μοῦ κάνεις;
Μή δέ μέ πιστεύεις;».
«Ὄχι, ὄχι, ἅγιε! Ἀλήθεια λές, πού νά
μήν ἔλεγες».
«Τότε γιατί ρωτᾶς;».
«Δέν ξέρω. Ἔτσι ρώτησα. Συμπάθα
με».
«Δέν πειράζει», ἔκαμε ἥσυχα ὁ ἅγιος.
«Εἴπαμε τόσα πιά... Ἄιντε νά κοιμηθοῦμε, Γιάννη. Νά ποῦμε «καληνύχτα»
στό Θεό καί νά ἡσυχάσουμε».
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Σωπάσανε. Μονάχα οἱ ἀναπνοές τους
ἀκούγονταν στό στενόχωρο δωμάτιο. Μά
ὁ Ζερβός ἔδενε μέσα του τήν ἱστορία πού
ἄκουσε:
«Στίς 16 τοῦ Δεκέμβρη, νύχτα, εἴκοσι
χρόνια πρίν, στά Ἀμπελάκια τοῦ νομοῦ
Λακωνίας, ὁ Παναγιώτης Κρανιάς σκότωσε ἐν βρασμῷ ψυχῆς τόν Κώστα πού
τόν φώναζαν «Παρά», τόν σύζυγο τῆς
Ἀρχοντῆς. Ἀντί γι’ αὐτόν συνελήφθη καί
καταδικάστηκε ὁ δίδυμός του ἀδελφός,
Βασίλης».
Ἕνα μουρμουρητό ἀκούστηκε ἀπό τό
διπλανό κρεβάτι.
«Κύριε, ἐλέησε... τόν Παναγή... τόν
Παναγιώτη, Κύριε».
Ὁ Γιάννης ἀνακάθισε.
«Δέν κοιμᾶσαι, ἅγιε;», ρώτησε. Ὅμως
δέν πῆρε ἀπάντηση.
«Βασίλη!».
Μά ὁ ἄλλος εἶχε σφαλιστά τά μάτια
του. Ἡ ἀναπνοή του ἔβγαινε κανονική
καί ἤσυχη σάν τοῦ μικροῦ παιδιοῦ. Εἶχε
σταυρώσει τά δυό χέρια κάτω ἀπ’ τό κεφάλι του. Τό ἕνα του πόδι κρεμόταν λυγισμένο ἔξω ἀπ’ τό κρεβάτι, ἀκίνητο.
«Κοιμᾶται!», ψιθύρισε μέ δέος ὁ Ζερβός. «Κοιμᾶται καί προσεύχεται στόν
ὕπνο του! Τί νά σοῦ πῶ, βρέ ἅγιε... τί νά
σοῦ πῶ; Μονάχα ὑποκλίνομαι!».
«Κύριε», σάλεψε λίγο ὁ ἄλλος καί ξαναμουρμούρισε, «ἐλέησε τήν Ἀρχοντή...
τόν Γιάννη, Κύριε».
Ὁ Ζερβός ρίγησε.
«Καί γιά μένα προσεύχεσαι, ἅγιε...
Καί γιά μένα. Καλά κάμεις!, ἔκανε καί
τόν πήρανε τά δάκρυα».

(Συνεχίζεται)

«Δέν χρειαζόμαστε ἄλλες φυλακές. Χρειαζόμαστε ἄλλο σύστημα παιδείας, ἄλλο σύστημα ὑγείας, ἄλλη ἀντιμετώπιση τῶν πολιτῶν ἐκ μέρους τοῦ
κράτους καί τῶν ἀξιωματούχων του. Οἱ πολίτες αὐτοῦ τοῦ τόπου, προκειμένου νά προστατευθοῦν, χρειάζονται ἀξιοπρέπεια, σεβασμό, πρόνοια,
ἐμπιστοσύνη, παιδεία, πνευματικό ἐπίπεδο καί μιά ἀνθρώπινη ζωή, καί ὄχι
νέου τύπου φυλακές».
(Ἀλκ. Ἰωαννίδης)
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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.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν15.720 ôποροιμικροποινίτεςκρατούμενοι.Kαίàποφυλακίζονταισχεδόνκάθεμέρα≤νας-δυόκρατούμενοι¦καίπερισσότεροι,μέπροσωπικήμαςâπιστολή
στάχέριατουςτήν™μέρατÉςàποφυλακίσεως,πούàποτελεÖ
≤ναχαιρετισμόàγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιά
τήνàρχήμιÄςνέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

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

***

uΩρες περισυλλογÉς...

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

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

μέτήσημείωσηïκαταθέτηςνά μÄς στέλλει τό àντίγραφο τÉς καταθέσεως,
γιά νά τοÜ âκδίδουμε τή σχετική àπόδειξη.
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NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(’Aπό 21-9-2014)
Nέες àποφυλακίσεις àπόρων κρατουμένων καταχωροÜμε στή στήλη μας. Nέους
«âλαχίστουςàδελφούς»(Mατθ.25,40)τοÜXριστοÜμας.^Hàγάπη¬λωντ΅νσυνδρομητ΅ντÉςΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τÉς
\Aδελφότητος«H OΣIA ΞENH», ôνοιξεκαίπάλιτίςπόρτεςτ΅νΦυλακ΅ν,γιάνάγυρίσουνστάσπίτιατους,âλεύθεροιπιά,συνάνθρωποίμαςπούπαρέμενανâκεÖγιάλίγα
χρήματα,πούοîἴδιοιδένεrχαννάπληρώσουν.

Α\Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Ἀθήνα:
Ἀθήνα:
Ἀθήνα:
Ἀθήνα:
Ἀλεξάνδρεια:
Αὐλώνας:
Βόλος:
Ἐλεώνας:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Κομοτηνή:
Λαμία:
Λαμία:
Μαλανδρίνο:
Σέρρες:
Σπάρτη:
Τίρυνθα:

Ἐφετεῖο
Πλημμελειοδικεῖο
Πρωτοδικεῖο
Ὑποδ/νση Ἀλλοδαπῶν Ἀττικῆς
Πλημμελειοδικεῖο
Ε.Κ.Κ. Νέων
Ε.Κ.Κ. Νέων
Κατάστημα Κράτησης Γυναικῶν
Εἰρηνοδικεῖο
Ἐφετεῖο
Κατάστημα Κράτησης
Πλημμελειοδικεῖο
Πρωτοδικεῖο
Πταισματοδικεῖο
Πλημμελειοδικεῖο
Πλημμελειοδικεῖο
Ὑπηρεσία Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς
Κατάστημα Κράτησης
Πλημμελειοδικεῖο
Πρωτοδικεῖο
Ἀγροτικό Κατάτημα Κράτησης
ΣΥΝΟΛΟ:

ΚΡΑΤΟΥΜ.
1
1
2
2
1
6
1
1
2
5
5
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
42

ΕΥΡΩ
100,00
500,00
700,00
330,00
300,00
400,00
260,00
300,00
950,00
1.830,00
600,00
600,00
1.400,00
210,00
500,00
400,00
1.335,00
300,00
500,00
300,00
270,00
12.085,00
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Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1.
2.

Ἀλμυρός:
Ν. Ἐπιβάτες

Ἀστυνομικό Τμῆμα
Ἀστυνομικό Τμῆμα

1
1

200,00
300,00

ΣΥΝΟΛΟ:

2

500,00

Φυλακές Τιράνων

1

400,00

ΣΥΝΟΛΟ:

1

400,00

Γ´ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1.

Ἀλβανία:

ΓENIKO ΣYNOΛO: AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ: 15.720

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014)
Στίς 29 Δεκεμβρίου, ἡμέρα Δευτέρα, ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» μαζί μέ συνεργάτες καί
συνδρομητές της θά ἐπισκεφθεῖ τό Κατάστημα Κράτησης Φελλίου Γρεβενῶν, σάν μιά ἐκδήλωση χριστιανικῆς ἀγάπης πρός τούς ἑκατοντάδες
κρατουμένους τῆς μεγάλης αὐτῆς Φυλακῆς στή Δυτ. Μακεδονία.
Μετά τό πνευματικό μέρος τοῦ προγράμματος καί ἐνῶ ἡ Χορωδία μας
θά ψάλλει χριστουγεννιάτικους ὕμνους καί Κάλαντα, ὁ κάθε κρατούμενος
θά παραλάβει ἕνα δέμα μέ διάφορα εἴδη πρώτης ἀνάγκης γιά τήν καθημερινή του ζωή.
Ἀναχώρηση ἀπό τόν ἀνδριάντα τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου, στήν Ἐγνατία:
7.45΄ π.μ.
Ὥρα ἐκδήλωσης: Περίπου 10.30΄ π.μ.
Δήλωση συμμετοχής: Τηλ. 23920-22252 (7-9 μ.μ.). Κιν. 6947 428177.
Φάξ: 23920-25478.
e-mail: osiaxeni@hotmail.com
Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νά συμμετέχετε στήν προσφορά τῶν 1.000 δεμάτων
ἀγάπης πρός τούς κρατουμένους, μπορεῖτε νά στείλετε τόν ὀβολό σας
στή Διακονία μας μέχρι τά Χριστούγεννα.

