
Ὁ Ἰησοῦς προδόθηκε καί
παραδόθηκε στούς ἐχθρούς
του. Προδότης ἕνας δικός
του ἄνθρωπος. Ἕνας μαθη-
τής  του.  Ἕνας  ἀπό  τούς
δώδεκα ἐπιτελεῖς του. Τό
ὄνομά του: Ἰούδας ὁ Ἰσκα-
ριώτης.
Προδότης  μέ  ὅλες  τίς

μορφές  τῆς  προδοσίας.
Ἀθέτησε τήν  ἠθική  ὑπο-
χρέωση πού εἶχε ἀναλάβει
στόν  κύκλο  τῶν  δώδεκα,
νά ἐργασθεῖ μαζί  τους  ἱε-
ραποστολικά,  καί  στό
πλευρό τοῦ Ἰησοῦ, γιά νά
διαδώσουν στόν κόσμο τό
μήνυμα ὅτι «ἤγγικεν ἡ βα-
σιλεία  τῶν  οὐρανῶν»
(Ματθ. 4, 17). Παραιτήθη-
κε ἀπό τήν ὡραία ἀποστο-
λή πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ Κύ-
ριος,  μαζί  μέ  τούς  ἄλλους
μαθητές  νά  κηρύξει  στόν
κόσμο τό μήνυμα τῆς νέας
βασιλείας. Ἐγκατέλειψε τό
Διδάσκαλό  του,  στόν
ὁποῖο,  ποιός  ξέρει  πόσες
φορές,  διακήρυξε  πίστη,
ἀγάπη  καί  ἀφοσίωση.
Ἐγκατέλειψε τόν Ἰησοῦ μέ

τούς ἕνδεκα μαθητές,  ἐκεῖ
στό  ὑπερῶο,  καί  «εὐθέως
ἐξῆλθε»  (Ἰωάν.  13,  30).

Ἀποκάλυψε ὅ,τι ἤξερε γιά
τό  Διδάσκαλό  του  στούς
ἀρχιερεῖς καί, μάλιστα, τόν
τόπο  ὅπου  θά  μποροῦσαν
νά  τόν  συλλάβουν.  «Ἤδει
δέ καί Ἰούδας ὁ παραδιδούς
αὐτόν τόν τόπον, ὅτι πολ-
λάκις συνήχθη καί ὁ Ἰησοῦς
ἐκεῖ  μετά  τῶν  μαθητῶν
αὐτοῦ» (Ἰωάν. 18, 2). Καί ἡ
τελευταία μορφή τῆς προ-
δοσίας! Τό προδοτικό φί-

λημα. «Ὅν  ἄν  φιλήσω,
αὐτός  ἐστι·  κρατήσατε
αὐτόν  καί  ἀπαγάγετε
ἀσφαλῶς» (Μάρκ. 14, 44).
Ἐκεῖνον  πού  θά  φιλήσω,
αὐτός εἶναι ὁ Ἰησοῦς· συλ-
λάβετέ τον καί μεταφέρτε
τον  μέ  ἀσφάλεια.  Αὐτό
ἦταν τό συμφωνημένο γιά
τήν  προδοσία  σημεῖο  μέ
τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ,
τούς ἀρχιερεῖς καί γραμμα-
τεῖς  καί  τούς  προεστούς.
Ἔτσι πρόδωσε ὁ Ἰούδας τό
Διδάσκαλό του, γιά νά τόν
ὁδηγήσουν  ἐκεῖνοι  στό
Γολγοθά.  Καί  αἰτία  τῆς
προδοσίας; Τά ἀργύρια. 

* * *
Ὁ Ἰησοῦς προδόθηκε.
Ἔτσι προδίδονται πολλοί

καί  σήμερα.  Μέ  τόν  ἴδιο
ἀπαίσιο, σκληρό καί ἄτιμο
τρόπο μέ τόν ὁποῖο προδό-
θηκε καί ὁ Κύριος. 

* Προδίδεται ἡ γυναίκα
ἀπό τόν ἄνδρα πού ἀγάπη-
σε καί ἐπιδίωξε νά φτιάξει
μαζί του οἰκογένεια καί σπι-
τικό. Προδίδεται καί ἐγκα-

Ο ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΙΗΣΟΥΣ
« Τί θέλετέ μοι δοῦναι, καί ἐγώ ὑμῖν παραδώσω

αὐτόν; οἱ δέ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια» 
(Ματθ.  26,  15-16)
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ταλείπεται μόνη καί ἔρημη στόν κόσμο καί,
ὄχι σπάνια, μέ ἕνα καί δυό παιδιά! Προδο-
μένη γυναίκα! Προδομένα παιδιά!

* Προδίδεται ὁ ἄνδρας ἀπό τή γυναίκα,
στήν ὁποία στήριξε τόσες ἐλπίδες γιά ἕνα
ὡραῖο καί δημιουργικό μέλλον. Δέν πέρασε
πολύς καιρός πού κάποια δίκη ἀποκάλυψε
μιά φρικιαστική προδοσία. Γυναίκα μέ τόν
ἐραστή  της  δολοφόνησε  τό  σύζυγό  της.
Προδομένος σύζυγος! Δολοφονημένος σύ-
ζυγος!

* Προδίδονται οἱ γονεῖς ἀπό τά παιδιά
τους. Φεύγουν τά παιδιά στά ξένα. Καί οἱ
γέροντες γονεῖς μένουν μόνοι, ἀβοήθητοι,
γιά νά καταλήξουν κάποια μέρα στό Γηρο-
κομεῖο ἤ νά πεθάνουν στό χωριό τους, γε-
μάτοι παράπονο καί πίκρα γιά τή φρικτή
ἐγκατάλειψη  καί  προδοσία  τῶν  παιδιῶν
τους.  Προδομένοι  πατέρες!  Προδομένες
μητέρες!

* Προδίδονται φίλοι ἀπό φίλους. Καί
φίλες ἀπό φίλες. Ἀθετοῦνται ἠθικές ὑπο-
χρεώσεις. Καταπατοῦνται ἀμοιβαῖες ὑπο-
σχέσεις. Παραβλέπονται κοινοί ὁραματι-
σμοί καί ἄλλα πολλά. Προδομένοι φίλοι!
Προδομένες φίλες! 

Αἰτία τῆς προδοσίας; Κάποια  «ἀργύ-
ρια».  Ἕνα  αἴσθημα.  Ἕνας  ἔρωτας.  Μιά
εὔνοια ὑψηλῶν προσώπων. Μιά πιό ἄνετη
ζωή. Ἕνας κοσμικότερος τρόπος ζωῆς. Μιά
θέση. Μιά προαγωγή. Καί τόσα ἄλλα μυ-
στικά, πού τά γνωρίζουν μόνον οἱ προδό-
τες καί οἱ προδότριες. 

Προδομένοι ἀδελφοί, πικραμένες ψυ-
χές, 

Ἀκοῦστε δυό λόγια ἀκόμη. Θά πάρετε
ἀπό αὐτά ἀπάντηση γιά τή βαθύτερη αἰτία
τῆς προδοσίας. Καί ἴσως προλάβετε κά-
ποια νέα προσωπικά, οἰκογενειακά ἤ κοι-
νωνικά συντρίμματα.
Ὅταν ὁ Ἰησοῦς «ἀφῆκε τό πνεῦμα» πάνω

στό σταυρό, ἔγινε σεισμός. Ἡ γῆ τῆς Πα-

λαιστίνης σείσθηκε. Καί οἱ πέτρες, στήν πε-
ριφέρεια τῆς Ἱερουσαλήμ, σχίσθηκαν. Ἔγι-
ναν κομμάτια. «Ἡ γῆ ἐσείσθη καί αἱ πέτραι
ἐσχίσθησαν» (Ματθ. 24, 51).
Ὁ  σεισμός  αὐτός  δέν  ἦταν  φαινόμενο

φυσικό. Ἦταν ὑπερφυσικό. Ἦταν μιά δια-
μαρτυρία τῆς γῆς γιά τό μεγάλο ἔγκλημα
πού  διαπράχθηκε  ἐκείνη  τή  μέρα.  Ἀλλά
ἦταν  καί  μιά  φωνή.  Ἕνα  μήνυμα.  Ὅσο  ὁ
Χριστός  ζοῦσε  ἀνάμεσά  τους,  ἡ  γῆ  ἦταν
σταθερή. Καί  οἱ  πέτρες  ἦταν  στίς  θέσεις
τους ἀκέραιες. Ὅταν ὅμως θανάτωσαν τό
Χριστό  καί  ἐκεῖνος  ἔλειψε  ἀπό  ἀνάμεσά
τους, τότε ἔγινε αὐτό πού ἔγινε. 
Αὐτό συμβαίνει μέ τόν ἄνθρωπο. Μέ τήν

οἰκογένεια. Μέ τήν κοινωνία ὅλη. Σέ κάθε
ἐποχή. Ὅταν ὁ Χριστός εἶναι μαζί μας, τό-
τε οἱ πνευματικές συνθῆκες τῆς ζωῆς εἶναι
καλές. Ὅταν ὅμως διώχνουμε τό Χριστό
ἀπό τή ζωή μας, τότε γίνεται σεισμός. Σει-
σμός στόν καθένα μας. Σεισμός στήν οἰκο-
γένεια.  Σεισμός  καί  στήν  κοινωνία.  Ὁ
ἄνθρωπος χάνει τήν πνευματική του ἰσορ-
ροπία. Ἡ οἰκογένεια κλονίζεται. Καί ἡ κοι-
νωνία διαλύεται, σάν τίς πέτρες τῆς Ἱερου-
σαλήμ.

Ἀδελφοί, 
Αὐτό εἶναι τό μήνυμα τοῦ σεισμοῦ τῆς

Μ. Παρασκευῆς. Ἔχουμε τήν ἀνάγκη τοῦ
Χριστοῦ στή ζωή μας. Αὐτόν χρειαζόμα-
στε ὁπωσδήποτε. Γιά νά μή γίνουμε προ-
δότες. Νά μήν ἀρνηθοῦμε ποτέ ὅ,τι ὡραῖο
ἀγαπήσαμε καί ὑποσχεθήκαμε. Ἀλλά, κι
ἄν προδοθοῦμε ἀπό ἀνθρώπους πού ἀγα-
πήσαμε, ὁ Ἰησοῦς δέν θά μᾶς προδώσει
ποτέ. Ἀκοῦστε τήν ὑπόσχεσή του: «Οὐ μή
σέ ἀνῶ οὐδ’ οὐ μή σέ ἐγκαταλίπω» (Ἑβρ.
13, 5). Ἐγώ, προδομένη ψυχή, ποτέ δέν θά
σέ ἀφήσω μόνη καί ποτέ δέν θά σέ ἐγκα-
ταλείψω. Αὐτή ἡ φωνή του ἄς εἶναι ἡ πιό
γλυκιά παρηγοριά στή ζωή μας. 
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§ 7
Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἦλθε στή γῆ καί κήρυττε

τό θεῖο του λόγο ἀπό πόλη σέ πόλη καί
ἀπό χωριό σέ χωριό, οἱ ἄνθρωποι ἐπικοι-
νωνοῦσαν μαζί
του προσωπικά.
Γιά ὅποιο αἴτημα
εἶχε ὁ καθένας,
πήγαινε κοντά
του καί, πρόσω-
πο μέ πρόσωπο,
τοῦ μιλοῦσε καί
τοῦ ἀνέθετε τό
πρόβλημα πού
εἶχε. Ἔτσι,
ὅπως τό βλέ-
πουμε στήν πε-
ρίπτωση τῆς
Χαναναίας μη-
τέρας.

Ἡ μητέρα αὐτή εἶχε πρόβλημα μέ τήν
κόρη της. Βασανιζόταν σκληρά. Ἦταν δαι-
μονισμένη. Τά δαιμόνια πού πέτυχαν νά
κάνουν κατοχή μέσα της, τήν ταλαιπω-
ροῦσαν καί τή βασάνιζαν μέρα καί νύχτα.
Καιγόταν ἡ κόρη. Καιγόταν καί ἡ καλή μη-
τέρα. Μιά φορά ὑπέφερε ἡ κόρη, δυό ὑπέ-
φερε ἡ μητέρα της. Ἄχ, καί νά μποροῦσε
νά βγάλει φτερά καί νά πετάξει μέχρι τή
Γαλιλαία καί τήν Ἰουδαία, γιά νά συναντή-
σει τό μεγάλο γιατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν
σωμάτων, τό Χριστό, νά πέσει στά πόδια
Του καί νά τόν παρακαλέσει νά γιάνει τήν
πονεμένη κόρη της! Ἔτσι τότε γινόταν
ὅσο καιρό ἔμεινε ὁ Χριστός ἐδῶ στήν Ἁγία

Γῆ, ὥσπου ἀναλήφθηκε στόν οὐρανό ἀπό
τό ὄρος τῶν ἐλαιῶν, μέσα ἀπό τήν ἱερή σύ-
ναξη τῶν μαθητῶν καί ἄλλων δικῶν του
ψυχῶν. Ἔτσι  τότε μιλοῦσαν οἱ ἄνθρωποι
μαζί του. 

Μετέπειτα
ὅμως; 

Μ ε τ έ π ε ι τ α ,
μέ τήν προσευ-
χή. Μάλιστα ὁ
Κύριος στήν ἐπί
τοῦ ὄρους ὁμι-
λία του ὑπέδειξε
στό λαό πῶς νά
προσεύχεται ὁ
ἄνθρωπος. Εἶπε
τότε ὁ Κύριος:
«Οὕτως οὖν
προσεύχεσθε
ὑμεῖς· Πάτερ
ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς

οὐρανοῖς...». Καί ἀναφερόμενος συχνά
στό θέμα τῆς προσευχῆς, ὑπογράμμιζε τόν
τρόπο τῆς προσευχῆς, ὥστε αὐτή νά γίνε-
ται δεκτή ἀπό τόν οὐράνιο Πατέρα καί νά
ἀνταποκρίνεται στό ὅποιο αἴτημα. Ἰδιαί-
τερα τόνιζε τήν ἀποφυγή τῆς πολυλογίας
ἤ τῆς φλυαρίας. Ἔλεγε ὁ Ἰησοῦς: «Προ-
σευχόμενοι δέ μή βαττολογήσητε
ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γάρ ὅτι ἐν
τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσο-
νται» (Ματθ. 6, 7). Ὅταν προσεύχεσθε, μή
ζητᾶτε αἰτήματα ἀνόητα καί μή πολυλο-
γεῖτε καί φλυαρεῖτε, χωρίς νά παρακολου-
θεῖτε καί νά καταλαβαίνετε, χωρίς ὁ νοῦς

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ 5

ΔIAΛOΓOΣ  TOY IHΣOY ME TΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ
«Καί ἰδού γυνή Χαναναία... ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέ-

γουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱέ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου
κακῶς δαιμονίζεται»    (Ματθ. 15, 22)
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σας νά κατανοεῖ αὐτά πού λέτε, ὅπως κά-
νουν οἱ εἰδωλολάτρες. Γιατί αὐτοί φαντά-
ζονται ὅτι ἡ ἀνόητη πολυλογία θά ἐπιδρά-
σει μαγικά καί θά εἰσακουσθοῦν οἱ προ-
σευχές τους. 

Παράδειγμα προσευχῆς; 

Παράδειγμα προσευχῆς ἀποτελεῖ ἡ
προσευχή τῆς Χαναναίας μητέρας. Ἡ πο-
νεμένη αὐτή γυναίκα, ὅταν ἔμαθε ὅτι ὁ
Σωτήρας Χριστός βρίσκεται κοντά της,
τρέχει καί τόν παρακαλεῖ μέ τή σύντομη
αὐτή προσευχή:  «Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱέ
Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονί-
ζεται» (Ματθ. 15, 22). Ἐλέησέ με, Κύριε,
ἀπόγονε τοῦ Δαβίδ. Ἡ κόρη μου κατέχεται
ἀπό δαιμόνιο καί ὑποφέρει φρικτά. 

Μέ αὐτήν τή μικρή, σύντομη, προ-
σευχή ζητᾶ ἐπίμονα τή θεραπεία τῆς
κόρης της. Κι αὐτή ἡ μικρή προσευχή, γί-
νεται πιό σύντομη καί πιό μικρή ὅσο ὁ Ἰη-
σοῦς σιωπᾶ στή θερμή αὐτή δέησή της.
Περιορίζεται μόνο στό «Κύριε, ἐλέησον».
Ἔτσι συνεχίζει νά παρακαλεῖ τόν Ἰησοῦ
καί ἔτσι θά συνεχίζει νά δέεται μέ αὐτό τό
«Κύριε, ἐλέησον», μέχρι ὁ Κύριος νά ἀπα-
ντήσει θετικά στήν ἐπανειλημμένη παρά-
κλησή της καί νά θεραπεύσει τελικά τήν
ἄρρωστη θυγατέρα της. Καί ἐπιμένει μέ
αὐτή τή συνοπτική προσευχή της. Δέν
κουράζεται νά κραυγάζει. Καί ποιά μητέρα
μήπως κουράζεται νά κραυγάζει σέ τέτοι-
ες τραγικές καταστάσεις; Καί τήν ἴδια τή
ζωή της εἶναι διατεθειμένη ἡ πονεμένη μη-
τέρα νά θυσιάσει, ἀρκεῖ νά γίνει καλά τό
σπλάχνο της, ἡ πεφιλημένη κόρη της. 

Κάποιος στοχαστής βλέπει μέσα στήν
ἄρνηση τοῦ Κυρίου καί στή δοκιμασία τῆς
γυναίκας στή γῆ Χαναάν τό ναί τοῦ Ἰη-
σοῦ στή συνεχόμενη κραυγή της. Ἐξάλ-
λου ἡ Χαναναία, ὡς γυναίκα, ἔχει τή διαί-
σθηση ὅτι ὁ Κύριος θά κάνει καλά τή δαι-
μονιζόμενη κόρη της. Ἡ πίστη στή θερα-
πεία τῆς κόρης της εἶναι ἀκλόνητη. Καί γι’
αὐτήν ἀργότερα Ἐκεῖνος θά ἐκφράσει τό
μεγάλο θαυμασμό του. Καί θά πεῖ: «Ὦ γύ-
ναι, μεγάλη σου ἡ πίστις!».

Ἡ σύντομη προσευχή!

Στό Γεροντικό ἀναφέρεται τό περι-
στατικό ἑνός χριστιανοῦ, πού δέν ἤξερε
πολλά γράμματα. Ἦταν μάλιστα βραδύ-
γλωσσος καί βραδύνους. Δηλαδή τραυλός
καί μέ πολύ περιορισμένη ἀντίληψη. Πί-
στευε ὅμως στό Σωτήρα μας Χριστό. Πί-
στευε πολύ. Καί τόν ἀγαποῦσε πολύ. Μέ
ὅλο του τό μυαλό καί μέ ὅλη του τήν καρ-
διά. Ἤθελε ὅμως κάποιον ἄνθρωπο τοῦ
Θεοῦ, ἕναν ἀσκητή, νά τοῦ μάθει πῶς νά
προσεύχεται. Ὅταν ἔγινε 40 χρόνων, πέ-
τυχε νά βρεῖ ἕναν ἀσκητή, ὁ ὁποῖος τοῦ
ἀνέπαυσε τήν καρδιά. Ἔμεινε κοντά του
ὡς ὑποτακτικός καί ἔβλεπε αὐτόν τόν
ἅγιο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, ὅταν προσευχό-
ταν, νά λάμπει ὁλόκληρος. Ἰδιαίτερα μάλι-
στα ὅταν μέ πολλή θέρμη καί δάκρυα ἔλε-
γε τή σύντομη προσευχή «Κύριε, ἐλέη-
σόν με».

Ὁ ἀσκητής ἀνέλαβε πρόθυμα νά τοῦ
μάθει πῶς νά προσεύχεται. Ἡ προσευχή
ἦταν τό «Κύριε, ἐλέησόν με». Ὁ προσκυ-
νητής ἔμεινε χρόνια κοντά στόν ἀσκητή
σάν ὑποτακτικός του. Σέ ὅλα αὐτά τά
χρόνια ἔμαθε τήν προσευχή. Κάποτε ὅμως
ὁ Γέροντας ἀσκητής ἀρρώστησε, ξάπλωσε
κάτω, ἔκανε τό σταυρό του καί λέγοντας
τρεῖς φορές «Κύριε, ἐλέησόν με», «Κύ-
ριε, ἐλέησόν με», «Κύριε, ἐλέησόν με»,
ἡ ὁσιακή ψυχή του πέταξε στόν οὐρανό. 

Μετά τήν κοίμηση καί τήν ταφή τοῦ
ὁσίου Γέροντα, ὁ ὑποτακτικός ζοῦσε πλέ-
ον ὁλομόναχος στό ἐρημονήσι ὡς ἀσκητής
καί ἡσυχαστής μέσα σέ μιά σπηλιά, χωρίς
πιά νά βλέπει ἄνθρωπο. Μέ τά χρόνια
ὅμως καί μέ τή βραδυγλωσσία καί τή βρα-
δύνοια πού τόν διέκρινε, μπέρδευε τά λό-
για τῆς εὐχῆς καί προσευχόμενος ἔλεγε:
«Κύριε, μή μέ ἐλεήσεις». Ὡστόσο ὅμως ἡ
καρδιά του ἦταν ὅλη δοσμένη στό Θεό. Γι’
αὐτό καί μέ ἄφθονα δάκρυα προσευχόταν
μέρα καί νύχτα, μέ κατάνυξη καί συντριβή
ἐπαναλαμβάνοντας χιλιάδες φορές τό
«Κύριε, μή μέ ἐλεήσεις».
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Καί ἡ λαθεμένη προσευχή; 

Κάποια μέρα ἕνα καράβι ἄραξε κοντά
στό ἐρημονήσι. Ἕνας ἀπό τούς ἐπιβάτες
τοῦ καραβιοῦ ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος τῆς
Ἐπαρχίας ἐκείνης. Καί ὁ Καπετάνιος, γιά
νά τόν ξεκουράσει, πῆρε μιά βάρκα καί
πῆγαν στό νησί γιά νά περπατήσουν. Ἐκεῖ
ἀντίκρυσαν ἕνα μονοπάτι, τό ὁποῖο ἀκο-
λούθησαν κι ἔφτασαν μπροστά σέ μιά
σπηλιά, μέσα ἀπό τήν ὁποία ἀκουγόταν ἡ
προσευχή τοῦ ἀσκητῆ-ὑποτακτικοῦ, πού
ἔλεγε συνέχεια: «Κύριε, μή μέ ἐλεήσεις».
Προχώρησε ὁ Ἐπίσκοπος καί εἶδε ἕνα σκε-
λετωμένο ἀσκητή, γονατιστό καί ὁλόλα-
μπρο νά προσεύχεται καί νά κλαίει. Ὁ Δε-
σπότης μέ συστολή προσπάθησε νά τοῦ
πεῖ ὅτι ἡ προσευχή αὐτή εἶναι λαθεμένη
καί πρέπει νά λέει «Κύριε, ἐλέησόν με».

Ταράχθηκε ὁ ἀσκητής πιστεύοντας ὅτι
30 χρόνια ἔκανε κακό στήν ψυχή του καί
ξέσπασε σέ κλάματα ἱκετεύοντας τόν Ἐπί-
σκοπο νά τοῦ μάθει νά λέει σωστά τήν
προσευχή. Κι ἐκεῖνος προσπάθησε γιά
ἀρκετή ὥρα νά τοῦ «στρώσει» τή γλώσ-
σα νά λέει «Κύριε, ἐλέησόν με».

Ἀπό σεβασμό καί τιμή ὁ ἀσκητής συνό-
δευσε τόν Ἐπίσκοπο μέχρι τό καράβι, λέ-
γοντας συνέχεια τό «Κύριε, ἐλέησόν με»,
γιά νά μή τό ξεχάσει. Ἀλλά δέν πέρασαν
πέντε λεπτά καί ὁ ἀσκητής-ἐρημίτης ξέχα-
σε τό «Κύριε, ἐλέησόν με», σάστισε καί ζα-
λίστηκε!!! Καί τώρα, τί θά γίνω;, ἔλεγε
καί ξέσπασε σέ δάκρυα. Στήν ἀπελπισία
του πετάει στή θάλασσα τό κουρελιασμέ-
νο ράσο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντά του καί
βαδίζοντας πάνω σ’ αὐτό πήγαινε πρός τό
καράβι. Ὁ Ἐπίσκοπος ἐκείνη τή στιγμή
βρισκόταν στό κατάστρωμα. Μόλις τόν
εἶδε ὁ ἐρημίτης, φωνάζει καί λέει: -Τί νά

λέω; Τί νά λέω, Δέσποτά μου; Καί ὁ Δε-
σπότης βαθιά συγκινημένος τοῦ φωνάζει
καί τοῦ λέει: -Ὅπως τό ἔλεγες, ἔτσι νά
τό λές, παιδί μου! Αὐτή εἶναι ἡ καλύτε-
ρη, σύντομη προσευχή γιά τήν ψυχή
σου. Συγχώρεσέ με καί κάνε καί γιά μέ-
να μιά προσευχή. 

Ἔτσι μέ αὐτή τή σύντομη, ἔστω καί λα-
θεμένη, προσευχή, ἀλλά μέ κατάνυξη
καί δάκρυα, ἔσωσε ὁ ἀσκητής τήν ψυχή
του. Μέ τήν ἴδια αὐτή σύντομη προσευχή,
ἀλλά ὄχι λαθεμένη, ἡ Χαναναία πέτυχε
αὐτό πού ζητοῦσε ἐπίμονα ἀπό τό Χριστό.
Τή θεραπεία τῆς κόρης της. 

Ὤ Ἰησοῦ μου, 

Συλλογίζομαι τή σύντομη προσευχή
τῆς Χαναναίας πονεμένης μητέρας.
Συλλογίζομαι τό ἴδιο καί τή σύντομη,
ἀλλά λαθεμένη, προσευχή τοῦ ἀσκητῆ
ἐκεῖ στή σπηλιά τοῦ νησιοῦ. Καί πα-
ράλληλα συλλογίζομαι καί τή δική μου
προσευχή ἀπό τά πρῶτα χρόνια. Ἀπό
τότε πού πήγαινα στό Δημοτικό Σχο-
λεῖο. Τότε, πρίν ξεσπάσει ὁ καταστρε-
πτικός δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
Στά χρόνια τῆς ἄγνοιάς μου. Τότε ἡ
προσευχή μου ἦταν μόνο τό σημεῖο
τοῦ σταυροῦ. Κι αὐτό, γιατί μοῦ τό
ἐπέβαλλε ἡ ἀγράμματη μητέρα μου
Εὐαγγελία. Καί τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ
τό ἔκανα χωρίς νά τό σκέπτομαι. Χω-
ρίς νά ξέρω τί σημαίνει. Καί μόνο τό
βράδυ. Ὄχι καί τό πρωί. Οὐσιαστικά
χωρίς νά προσεύχομαι. Ἐκεῖ πάνω στά
βουνά τῶν Γρεβενῶν, δέν ἦρθε ποτέ
κήρυκας τοῦ θείου λόγου νά μᾶς διδά-
ξει τόν τρόπο καί τήν ἀναγκαιότητα
τῆς καθημερινῆς ἐπικοινωνίας μας μέ

«Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν στερεώ-
σετε, διότι ὅταν ἐπιάσαμε, παιδιά μου, τά ἅρματα, εἴπαμε
πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος!».

(Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)
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τό Θεό μέσω τῆς προσευχῆς...

Μέχρι πού, τότε, τό 1945, ὁ Θεός
ἔστειλε τόν διαπρύσιο καί διάσημο κή-
ρυκα τοῦ θείου λόγου, τόν θρυλικό πα-
τέρα μας Αὐγουστῖνο Ν. Καντιώτη. Καί
τότε, ὤ τότε! Ἔγινε σέ ὅλους τούς Γρε-
βενιῶτες καί ἰδιαίτερα σέ μᾶς, τούς
μαθητές καί τίς μαθήτριες τοῦ ἑξατα-
ξίου Γυμνασίου Γρεβενῶν ἡ θεία ἀπο-
κάλυψη, σάν ἐκείνην πού ἔγινε στό
φανατικό διώκτη τῶν χριστιανῶν Σα-
ούλ, λίγο πιό ἔξω ἀπό τή Δαμασκό! 

Τότε φωτίστηκε καί ἡ δική μου
φτωχή ψυχή. Ἄνοιξαν τά μάτια καί ἡ
ἀκοή της. Καί ὅσο ἡμεῖς οἱ μαθητές
εἴχαμε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά μᾶς
κατηχεῖ στά Κατηχητικά Σχολεῖα ὁ
ἄνθρωπος αὐτός τοῦ Θεοῦ, σάν ἄλλος
φλογερός προφήτης τοῦ Θεοῦ, τόσο
καταρτιζόμασταν πνευματικά καί
ἀποβλέπαμε ἀποκλειστικά στόν ἁγια-
σμό τῆς ψυχῆς μας. 

Τότε, λοιπόν, μάθαμε νά προσευχό-
μαστε καθημερινά, πρωί καί ἑσπέρας.
Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἡμέρας τό μυα-
λό μας καί ἡ καρδιά μας φτερούγιζαν
στήν ἐσταυρωμένη ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ
μας, στό Γολγοθά, ἐκεῖ πού ἐπικύρωσε
τήν ἀπέραντη ἀγάπη του στόν ἄνθρω-
πο μέ τή σταυρική του θυσία! Εὐλογη-
τός ὁ Θεός! Μέ τή χάρη Του ἔμαθα νά
προσεύχομαι. Καί νά ἀπολαμβάνω τήν
πνευματική ὀμορφιά καί τήν πνευμα-
τική γλυκύτητα. Τότε ἦταν πού δόθη-
κα στό Θεό γιά πάντα ὥς τά σήμερα,
μακριά ἀπό τόν κόσμο καί πάντα μαζί
Του καί, ἄν ὁ Ἰησοῦς θέλει, καί μέχρι
τή στιγμή πού ἡ καρδιά μου θά χτυπή-
σει ἐδῶ κάτω στή γῆ τόν τελευταῖο
της παλμό. Γιά νά περάσω, μέ τήν κοί-
μησή μου, στήν οὐράνια πολιτεία τοῦ
Θεοῦ, ὅπου ὅλα εἶναι ὄμορφα, ὅλος ὁ
κόσμος εἶναι καλός, ὅπου εἶναι ὅλοι οἱ
ἄγγελοι, οἱ ἀρχάγγελοι καί ὅλες οἱ κα-
λές ψυχές τῆς γῆς. 

ΤΕΡΤΙΟΣ
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Ἡ γελοιογραφία τοῦ μακαριστοῦ
Ἠλία Σκουλᾶ ἐξηγεῖ τόν τίτλο τῆς
γραφῆς μας αὐτῆς. Καί πιό πολύ ὁ λό-
γος τοῦ Χριστοῦ μας. 

Στίς ἡμέρες μας γίνεται πολύς λόγος
γιά τήν παγκοσμιοποίηση ἤ τή Νέα Τά-
ξη. Τί σημαίνει αὐτό; Σύμφωνα μέ τίς
ἐπιδιώξεις τῆς Νέας Τάξης, θά καταρ-
γηθοῦν τά σύνορα τῆς πατρίδος μας.
Θά καταργηθοῦν τά ἤθη καί τά ἔθιμα
τοῦ Γένους μας. Θά καταργηθοῦν οἱ
Ἑλληνοχριστιανικές παραδόσεις μας.
Τό ἴδιο καί ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος μας.
Τό ἴδιο καί ἡ σημαία μας. Ὁ στρατός
μας. Τό κράτος μας. Θά καταργηθοῦν
ὅλα, καθετί πού θά θυμίζει Ἑλλάδα καί
τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας. Ὅλοι μας θά
ἀνήκουμε στό παγκόσμιο κράτος, αὐτό
πού θά προκύψει ἀπό τήν παγκοσμιο-
ποίηση. Οἱ ἄνθρωποι τῆς Νέας αὐτῆς
Τάξης δέν θά ξεχωρίζουν μεταξύ τους
μέ τό ὄνομα, ἀλλά μόνο μέ ἕνα νούμε-
ρο, μέ ἕναν ἀριθμό, πού θά εἶναι γραμ-
μένος στό μέτωπό τους. 

Ὅταν ὁλοκληρωθεῖ ἡ παγκοσμιοποί-
ηση, θά ἔχουμε μόνον ἕναν ἡγέτη, ἕναν
πλανητάρχη. Τό ἴδιο θά γίνει καί μέ τίς

διάφορες θρησκεῖες· Θά σβήσει, λένε,
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί οἱ ἄλλες
θρησκεῖες θά καταργηθοῦν καί θά
προκύψει μιά θρησκεία, μέ ἕνα καί
μοναδικό ἡγέτη. Θά ἔχουμε δηλαδή
ἕναν παγκόσμιο ἀχταρμά, ἕνα ἀνακά-
τωμα τῶν πάντων!!

Αὐτήν τήν παγκοσμιοποίηση τήν
πολεμοῦν πολλοί. Τήν πολεμᾶ ὁ Πρό-
εδρος τῆς μιᾶς ὑπερδύναμης, τῆς Ρω-
σίας. Τώρα τήν πολεμᾶ καί ὁ Πρόε-

δρος τῆς ἄλλης ὑπερδύναμης, τῶν
Η.Π.Α. Τήν πολεμᾶ ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. Μέ τόν καιρό ἄρχισε νά κα-
ταλαβαίνει ὁ κόσμος ὅτι ἡ Νέα Τάξη
εἶναι ὅ,τι χειρότερο θά μποροῦσε νά
δημιουργηθεῖ στή γῆ. Ἔτσι ἄρχισε μιά
πάλη, ἕνας ἀγώνας. Τό βλέπετε στό
σκίτσο μας. Οἱ παγκοσμιοποιητές
σπρώχνουν τούς ἀνθρώπους, τά κράτη,
πού ἐπιδιώκουν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό
τήν παγίδα αὐτή, νά ἐνταχθοῦν στή
Νέα Τάξη. Καί λένε, σάν ἄλλοι ψευδο-
προφῆτες, οἱ Νεοταξίτες, ὅτι σπρώ-
χνουν ἀνθρώπους καί ἔθνη πρός τή νέα
κατάσταση «γιά τό καλό μας». Ἔτσι
λένε καί οἱ ψευδοπροφῆτες, ὅτι «γιά τό
καλό» παρασύρουν ἁπλούς ἀνθρώπους
πρός τή δική τους αἱρετική πίστη. 

Ἀδελφοί, 
Ἀντιλαμβάνεσθε καί σεῖς ὅτι ἡ πα-

γκοσμιοποίηση εἶναι τό χειρότερο σύ-
στημα. Γι’ αὐτό καί πρέπει νά κωφεύ-
ουμε στά ψεύτικα λόγια, στίς ὑποσχέ-
σεις τῶν παγκοσμιοποιητῶν καί νά μεί-
νουμε γιά πάντα Ἕλληνες καί γιά πά-
ντα Ὀρθόδοξοι.

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ
«Προσέχετε ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν...» (Ματθ. 7, 15))

ENA KAΘE ΦOPA

sel9Ena_™ÎÔ˘Ï¿  3/24/17  7:51 PM  Page 1



Οἱ ἀγωνιστές πού πολέμησαν
σκληρά καί μέ αὐτοθυσία τόν Ὀθω-
μανό τύραννο, πού κρατοῦσε σκλά-
βους τούς Ἕλληνες γιά 400 χρόνια
στή νότια καί 500 στή βόρεια Ἑλλά-
δα, καί ὄχι μόνον οἱ ἄνδρες καπετα-
ναῖοι, ἀλλά καί οἱ καπετάνισσες γυ-
ναῖκες, μέ πρώτη τή γενναία Μπου-
μπουλίνα καί μέ ἐπικεφαλῆς τόν πο-
λέμαρχο ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΛΟΚΟ-
ΤΡΩΝΗ, ἔκαναν μιά ἁπτή καί φανε-
ρή διαπίστωση:

Τή λευτεριά τῆς σκλαβωμένης πα-
τρίδος τους τήν πέτυχαν μέ τήν ὁλο-
φάνερη βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῆς
Παναγίας μας. Χαρακτηριστική περί-
πτωση εἶναι ὁ Ἀρχιστράτηγος τῆς
Ἐπανάστασης, ὁ ἀποκαλούμενος Γέ-
ρος τοῦ Μοριᾶ. Πρίν ἐπιχειρήσουν
τήν πολιορκία τῆς Τρίπολης, πῆγε
καί γονάτισε μπροστά στήν Παναγία,
στήν Ἐκκλησία της στό Χρυσοβίτσι,
καί τῆς εἶπε: «Παναγιά μου, ψύχωσε
κι αὐτή τή φορά τά παλικάρια μου,
καί ἐγώ θά σέ εὐγνωμονῶ γιά πά-

ντα». Μετά κοινώνησαν ὅλοι τους
στήν Ἱ. Μονή Ἄνω Χρέπας καί ὕστε-
ρα, ἡ Τριπολιτσά ἔπεσε στά χέρια
τῶν Ἑλλήνων!

Ἄλλη φορά, ὁ Κολοκοτρώνης ἐπι-
σκέφθηκε τήν Ἱ. Μονή τῆς Ἁγίας
Μόνης, τῆς Παναγίας στά Κύθηρα,
πού ἦταν ἐρειπωμένη καί γονατιστός
πάνω στά ἐρείπια ἔκανε θερμή δέη-
ση: «Παναγιά μου, βοήθα μας νά λευ-
τερώσουμε τήν πατρίδα μας, κι ἐγώ
θά σέ κάνω ὅπως ἤσουν πρῶτα».
Καί κράτησε τό λόγο του ὁ Μεγάλος
Καπετάνιος. Ἀνέστησε καί πάλι τήν
ἐρειπωμένη Ἱ. Μονή, ὅπως ἦταν
πρῶτα. Ἔτσι ὅπως εἶναι καί σήμερα. 

Ὅλοι οἱ καπεταναῖοι μέ τή βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο ἐπικα-
λοῦνταν πάντοτε, πέτυχαν νά λευτε-
ρώσουν τήν Ἑλλάδα. Ὁ καπετάνιος
Γ. Καραϊσκάκης, βαριά ἄρρωστος,
κατέφυγε στήν Ἱ. Μονή Παναγίας
Προυσοῦ καί τόν πρῶτο καλόγερο
πού συνάντησε τόν παρακάλεσε:
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«Καλόγερε, παρακάλα τό Θεό νά γί-
νω καλά γιά τό Γένος». Κι ἔγινε καλά
ὁ Καπετάνιος. Κι ἀπό εὐγνωμοσύνη
χρύσωσε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας,
ὅπως τό εἶχε ὑποσχεθεῖ. Ἄλλοτε πά-
λι, ὅταν ὁ Κολοκοτρώνης ξέμεινε ἀπό
παλικάρια στά Δερβενάκια, πρίν ἀπό
τή μάχη ἀποφάσισε νά πάει μόνος
ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ. «Ποῦ θά πᾶς;
Εἶσαι μόνος», ἀκούστηκε μιά φωνή.
Τότε, γεμάτος πίστη στό Θεό, ἔβγαλε
φωνή καί βροντοφώναξε: «Δέν εἶμαι
μόνος. Μαζί μου εἶναι ὁ Θεός. Καί
ἀφοῦ εἶναι μαζί μου ὁ Θεός, θά νική-
σω τον τύραννο». Στήν κραυγή τοῦ
Στρατηγοῦ ἔγινε θαῦμα. Γέμισαν τά
στενά τῶν Δερβενακίων ἀπό γενναῖα
παλικάρια καί ἀποδεκάτισαν τά
πλήθη τοῦ τυράννου. 

Ἀλλά γιατί νά μακρύνουμε τό λόγο;
Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ ἀπελευθέρω-
ση τῆς σκλαβωμένης Ἑλλάδος ἔγινε
μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή γεν-
ναιότητα καί ἀποφασιστικότητα
ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἀγωνιστῶν, μέ
ἐπικεφαλῆς τούς ἥρωες Καπετάνιους
καί τήν ἐποπτεία καί προσωπική
συμβολή τοῦ Ἀρχιστράτηγου Θεόδω-
ρου Κολοκοτρώνη. Ἤξερε αὐτός νά
ψυχώνει τούς ἐπαναστατημένους
Ἕλληνες καί νά γίνονται θηρία στή
μάχη καί στόν πόλεμο, στή στεριά
καί στή θάλασσα.

Ἔτσι, ὅταν διαπίστωσαν ὅτι ἡ λευ-
τεριά γλυκοχαράζει στήν πονεμένη
πατρίδα μας κι ἔφτασε μέχρι τά προ-
άστια τῶν Ἀθηνῶν, πραγματοποίη-
σαν τήν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση στό
Ἄργος. Ὅλοι μέ μιά καρδιά καί μιά
ψυχή ἀποφάσισαν νά ἐκφράσουν τήν
ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη τους στό

Θεό μέ τήν ἀνέγερση ἑνός περικαλ-
λοῦς Ἱ. Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,
ἰσάξιου τοῦ Παρθενώνα, στήν ὁριστι-
κή πρωτεύουσα, τήν Ἀθήνα. Καί νά
εἶναι σέ σημεῖο πού νά τόν βλέπει
ὅλη ἡ Ἀθήνα καί νά θυμοῦνται στούς
ἐπερχόμενους αἰῶνες οἱ Ἕλληνες ὅτι
χάρη στό Σωτήρα Χριστό, πού βοη-
θοῦσε διαρκῶς τούς μαχητές τῆς λευ-
τεριᾶς σέ ὅλες τίς μάχες, ξανάφτια-
ξαν ἐλεύθερο Κράτος. 

Ἀντιγράφουμε: 
«Ἄρθ. Α΄. Ὅταν ἡ τοπική περι-

φέρεια τῆς Ἑλλάδος καί ἡ καθέ-
δρα τῆς Κυβερνήσεώς της κατα-
σταθῶσιν ὁριστικῶς, καί οἱ οἰκονο-
μικοί πόροι τοῦ Κράτους ἐπιτρέ-
ψωσιν, θέλει ἀνεγερθῆ κατά δια-
ταγήν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τήν
καθέδραν αὐτῆς ναός ἐπ’ ὀνόματι
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τιμώμενος. 

Ἄρθ. Β΄...............
......................................
Ἐν Ἄργει τήν τριακοστήν Ἰουλί-

ου τῷ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ
εἰκοστῷ ἐνάτῳ, 1829, [ἔτει]

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Σεσίνης                                                           
Ὁ Ἀντιπρόεδρος

Γεώργιος Μαυρομμάτης» 

Ἔκτοτε, κατά καιρούς, ἔγινε λόγος
γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Τάματος, χωρίς
ὅμως ποτέ νά ἐνεργήσουν ἀποφασι-
στικά οἱ ἑκάστοτε Κυβερνήσεις. Ἔτσι
δυστυχῶς πλησιάζουν τά διακόσια
χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπανάστασης καί τό Τάμα τοῦ
Ἔθνους ἀκόμη νά γίνει πράξη. Γίνε-
ται, ἔγινε σχεδόν, τό περίφημο Τζαμί

«Ἄν οἱ  Ἕλληνες ἀποκτήσουν μόρφωση καί ἑνότητα, ἀλλοίμονό μας».
(Οὐίστον Τσώρτσιλ)
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στό Βοτανικό, μάλιστα μέ δαπάνη
τοῦ Δημοσίου καί μόνο!, τή στιγμή
πού ἡ πατρίδα μας περνᾶ τήν πιό βα-
θιά φάση τῆς οἰκονομικῆς της κρίσης. 

Καί τώρα; 
Τό Τάμα ἀναζωπυρώθηκε καί πά-

λι. Τώρα μάλιστα ὑπάρχουν καί τά
χρήματα γιά ὅλο τό κόστος τοῦ
ἔργου, ἀρκεῖ ἡ Πολιτεία νά παραχω-
ρήσει τόν κατάλληλο χῶρο, πού ὡς
τέτοιος ὑποδεικνύονται τά Τουρκο-
βούνια. Τή δαπάνη θά καταβάλει τό
ζεῦγος Ἰωάννης καί Αἰκατερίνη Ἀνα-
γνωστοπούλου μέχρι καί γιά τό τε-
λευταῖο καρφί. Μάλιστα χρόνια τώ-
ρα, μέ τό Σωματεῖο τους «ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»,
ἀπευθύνονται σέ ὅλες τίς ἁρμόδιες
Ἀρχές μέ ἐπανειλημμένα ἔγγραφά
τους, χωρίς καμιά θετική ἀποφασι-
στική ἀνταπόκριση. Ἀλλά καί ἡ Ἱ.
Σύνοδος, κατόπιν αἰτήματος Μητρο-
πολιτῶν, ἀποφάσισε στίς 8-6-12 νά
γίνει ἀρωγός στήν ἀνέγερση τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ
Τάματος τοῦ Ἔθνους. 

Τελευταῖα ἔγινε γνωστή μιά αἰσιό-
δοξη πρωτοβουλία ἀπό βουλευτές
τῆς Νέας Δημοκρατίας. Δεκαέξι βου-
λευτές καί δυό ἄλλοι προερχόμενοι
ἀπό ἄλλα πολιτικά κόμματα, καθώς
καί τό «Ἵδρυμα Προασπίσεως
Ἠθικῶν καί Πνευματικῶν Ἀξιῶν»,
ὑπέγραψαν πρόταση πρός τόν Πρό-
εδρο τῆς Βουλῆς, νά συζητηθεῖ τό
αἴτημά τους γιά τό Τάμα τοῦ
Ἔθνους στήν ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς.
Ἐπιτέλους. Ἀνέπνευσε ὅλος ὁ θρη-
σκευτικός κόσμος τῆς Ἑλλάδος. Ὁ
Ἱερός Ναός τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ θά
ἀνεγερθεῖ. Δόξα σοι ὁ Θεός τῆς
Ἑλλάδος!

Τί ἔγινε ὅμως; Κάτι τό ἀνέλπιστο.
Κάτι τό ἀπρόβλεπτο. Ὁ Ἀρχηγός, ὁ

Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας κ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ἔδωσε
αὐστηρή ἐντολή στούς 16 βουλευτές
τοῦ κόμματός του νά ἀποσύρουν τίς
ὑπογραφές τους, ὥστε νά μή φτάσει
τό θέμα στή Βουλή. Ἔτσι καί ἔγινε.

Περίεργο!

Ὁ κ. Μητσοτάκης δέν εἶναι χρι-
στιανός; Δέν εἶναι Ἕλληνας πατριώ-
της; Πρέπει νά εἶναι. Αὐτό ξέρουμε
ὅλοι, ἐκτός κι ἄν εὐσταθεῖ μιά φήμη
πού τόν θέλει νά εἶναι Μασόνος!
Κρίμα. Πάει καί ἡ τελευταία ἐλπίδα
πού θέριεψε μέσα στίς ψυχές τῶν
χριστιανῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων,
ὅταν ἔμαθαν ὅτι τό κόμμα τῆς δεξιᾶς
μέ τούς 16 βουλευτές του πῆγε νά
διακηρύξει ὅτι τά 200 χρόνια τῆς
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας θά ἑορτα-
σθοῦν μέσα στό Τάμα τοῦ Ἔθνους,
στόν μεγαλοπρεπή Ἱ. Ναό τοῦ
Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ!! 

Καί μέ τό δίκιο του μπορεῖ νά λέει
ἕνας χριστιανός Ὀρθόδοξος: Ἄν τό
ἔκανε αὐτό ὁ ἄθεος Πρωθυπουργός
μας, δικαιολογεῖται. Σάν ἄθεος, δέν
θά θέλει ἕναν τέτοιο Ναό. Ἀλλά ὁ
χριστιανός ὀρθόδοξος Πρόεδρος τῆς
Ν. Δημοκρατίας νά μή θέλει κι αὐτός
Ἱ. Ναό, ὡς Τάμα τοῦ Ἔθνους; ...Κι
αὐτός;

Ἀλλά ἡμεῖς εἴμαστε αἰσιόδοξοι. Θά
ἔλθει ἀργά ἤ γρήγορα καί μιά πραγ-
ματική πατριωτική Κυβέρνηση, ἡ
ὁποία καί τό Τάμα τοῦ Ἔθνους θά
ἀνεγείρει πρός δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ
μας Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀφανῶς καί φα-
νερά βοήθησε τοῦτο τό Ἔθνος νά γί-
νει Κράτος, καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες,
ἀπό τό ἕνα ἄκρο μέχρι τό ἄλλο, θά
ζήσουν μέ ἀξιοπρέπεια καλύτερες
ἡμέρες, ὅπως ἀξίζει στό λαό τῆς
Ἑλλάδος. Ἀμήν.
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Τό Σουλτανάτο δέν μπόρεσε νά
ξεπεράσει τή δεινή πανωλεθρία τῶν
στρατευμάτων τριῶν Πασάδων ἀπ’
τό μικρό Μεσολόγγι. Γιά τρία χρόνια
βρυχᾶται καί προετοιμάζεται γιά
ἕνα δεύτερο χτύπημα, περισσότερο
θανατοβόρο. Αὐτή τή φορά ἐπιλέ-
χτηκε ἀπό τόν Σουλτάνο προσωπικά
ἡ Στρατιά τοῦ Κιουταχῆ, ὡς πλέον
ἐμπειροπόλεμη. Μαζεύτηκαν 20.000
πολεμιστές μέ βαρύ ὁπλισμό, γιά νά
ὑποταχθεῖ τό Μεσολόγγι, πάσῃ δυ-
νάμει. Αὐτή ἡ πολιορκία κράτησε
ἀπό τόν Ἀπρίλιο μέχρι τόν Ὀκτώβριο
τοῦ 1825, χωρίς νά μπορέσουν οἱ
ὀρδές τῆς Στρατιᾶς νά ἐπιφέρουν
ἀποτέλεσμα, ἀλλ’ οὔτε κἄν ἀξιόλο-
γες ζημιές στό προστατευτικό χαρά-
κωμα τοῦ Μεσολογγίου. Οἱ ἀνασυ-
νταχθεῖσες δυνάμεις μέ τούς 4.000

πολεμιστές καί τά ἐνισχυμένα ὀχυ-
ρωματικά ἔργα, μέ ὑπόδειξη τοῦ
Μηχανικοῦ Μιχάλη Κοκκίνη, ἀποτέ-
λεσαν ἄριστη προστασία τῶν ἐγκλεί-
στων. Μάταια ὁ Κιουταχής ἐπιδίωκε
διαπραγματεύσεις καί οἱ Πασάδες
ἀπό θαλάσσης, Μεχμέτ Γιουρέφ καί
Γιουσούφ, προσπαθοῦσαν νά ἀπο-
κλείσουν τόν ἀνεφοδιασμό. Οἱ Ναύ-
αρχοι Μιαούλης καί Σαχτούρης κα-
ταδίωξαν τούς ἐπιδρομεῖς μέχρι τή
Μάνη. Ἡ πολιορκία «στέφθηκε»
ἀπό σκέτη ἀποτυχία!... Τό Μεσολόγ-
γι κατανόησε τήν ἀξία του καί θαρ-
ρεμένο πῆρε τόν τίτλο του: «Εἶναι
κλειδί τῆς Ρούμελης καί τοῦ Μοριᾶ
κολώνα».

Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης
Καθηγητής Θεολογίας

Πρ. Δήμαρχος Ἱ.Π. Μεσολογγίου

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Ὁ Βρυχηθμός τοῦ Ἀνατολίτη
Β΄ Πολιορκία

Γιά νά μήν ξεχνᾶμε!...
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Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 1831. Ὁ
Κυβερνήτης, πού ὥς ἀργά τά μεσάνυ-
χτα δούλευε στό ταπεινό του γραφεῖο,
ἔχει σηκωθεῖ πολύ πρωί γιά νά πάει
στήν Ἐκκλησία. Μέχρι σήμερα ὑπάρχει
τό στασίδι του στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνα στό Ναύπλιο, ὅπου ἐκκλη-
σιαζόταν κάθε Κυριακή. Ἐπειδή μάλι-
στα ὁ ἀδελφός του Αὐγουστίνος εἶχε
πληροφορίες γιά τήν ἀποφασισμένη
δολοφονία του, δέν τόν εἶχε ἀφήσει νά
ἐκκλησιαστεῖ τήν προηγούμενη Κυρια-
κή. Γι’ αὐτό, ὅπως γράφει ὁ Σπηλιάδης,
«διά νά μήν ἐμποδισθῆ, ἐγείρεται πολύ
πρωί. Φέρε, λέγει στόν ὑπηρέτη, νά νι-
φθῶ ὀγλήγορα, μήν ἔλθη πάλι ὁ Αὐγου-
στίνος καί μ’ ἐμποδίσει».

Στίς 6.30 τό πρωί -ἄς προσέξουμε
τήν ὥρα! - ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδας
βρίσκεται μπροστά στό Ναό τοῦ πολι-
ούχου τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας του,
Κέρκυρας, στό Ναύπλιο. Τήν ὥρα πού
πήγαινε νά μπεῖ ἀπό τή στενή πορτού-
λα, τόν βρῆκαν τά δολοφονικά βόλια
τῶν Μαυρομιχαλαίων. Ἕνα μάλιστα
ἀπό αὐτά ἔμεινε σφηνωμένο πλάι στήν
πόρτα, ὡς πικρή ὑπενθύμιση τῆς
ἀφροσύνης, στήν ὁποία ὁδηγοῦν τά
πάθη. «Ἄν ὁ Κωνσταντίνος καί ὁ Γεώρ-
γιος Μαυρομιχάλης -σημειώνει ὁ Ἀν.
Γούδας- προεγίνωσκαν τά κακά, ὅσα
συνέβησαν τῇ πατρίδι ἐκ τῆς πράξεως

ταύτης, εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι καί διά τοῦ αἵμα-
τος καί διά τῶν σωμάτων των ἤθελον ὑπε-
ρασπίσει τόν Μπαρμπαγιάννην, ὅν δικαίως
ἅπας ὁ λαός τῆς Ἑλλάδος ἐθρήνησεν ὡς
ἄλλον πατέρα».

Ἡ εἴδηση τῆς δολοφονίας τοῦ Καποδί-
στρια συγκλόνισε ὅλο τό λαό. Οἱ ἀντιδράσεις
τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων ἔδειχναν ὅτι εἶχαν
χάσει τόν προστάτη τους. Ἕνας σύγχρονος
σφοδρός ἐπικριτής τοῦ Κυβερνήτη γράφει:
«Ὁ λαός τόν ἔκλαψε καί τόν κλαίει ἀκό-
μα σάν πατέρα καί εὐεργέτη του». Μεγά-
λοι καί μικροί ντύθηκαν στά μαῦρα. Στό
Ναύπλιο οἱ κάτοικοι ἔβαψαν μαῦρα τά λευ-
κά σεντόνια ἀπό τίς προῖκες τῶν κοριτσιῶν
τους καί κάλυψαν μ’ αὐτά τίς ἀσβεστωμένες
προσόψεις τῶν σπιτιῶν τους. Στήν Τριπολι-
τσά -κατά τή μαρτυρία τοῦ Κολοκοτρώνη-
«τήν αὐγήν ὁπού τό ἔμαθαν οἱ πολίτες, ἔμει-
ναν νεκροί. Ἄφησαν τά ἐργαστήριά τους, τίς
δουλειές τους καί ἐπερπατοῦσαν στούς δρό-
μους σάν τρελλοί».

Ἀκόμα καί στό ἐξωτερικό ὁ ἀντίκτυπος
ἦταν ἀνάλογος. Ὁ Γερμανός ποιητής Γκαῖτε,
ὅταν πληροφορήθηκε τή δολοφονία τοῦ Κα-
ποδίστρια, εἶπε: «Ἀπό σήμερα παύω νά εἶμαι
φιλέλληνας». Ὁ δέ Ἐυνάρδος, ὁ πιστός φί-
λος τοῦ Καποδίστρια καί εὐεργέτης τῆς
Ἑλλάδος, ἔγραψε: «Ὁ ἐνάρετος ἀνήρ, ὅστις
ἐθυσίασε τό πᾶν διά τήν πατρίδα του, ἀπέ-
θανε, θῦμα ἰδιαιτέρας ἐκδικήσεως. Οἱ Ἕλλη-
νες πάσης φατρίας θέλουν γνωρίσει ἀργότε-
ρα τήν ἀμέτρητον ζημίαν... θέλουν ἰδεῖ ἐντός
ὀλίγου ὅτι δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος ἱκανός ν’
ἀναπληρώσῃ τήν ἔλλειψιν τοῦ Κόμητος Κα-
ποδίστρια, καί ὅταν ἐξετάσουν ὅλα ὅσα
ἔπραξε διά τήν πατρίδα του, θέλουν τόν ἀνα-
γνωρίσει ὡς τόν ἀγαθώτερον ἄνθρωπον. Ὁ
θάνατος τοῦ Κυβερνήτου εἶναι συμφορά διά
τήν Ἑλλάδα. Εἶναι δυστύχημα εὐρωπαϊκόν,

ΥΠΟΘΗΥΠΟΘΗ
ΠΡΟΓΟΝΙΠΡΟΓΟΝΙ

Ἡ τελική θυσία
(ε´)

ΙΣΤ´
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δέν φοβοῦμαι νά τό εἴπω. Τό λέγω μέ διπλήν
θλίψιν, ὁ κακοῦργος ὅστις ἐδολοφόνησε τόν
Καποδίστριαν, ἐδολοφόνησε τήν πατρίδα
του».

Ὁ Δημ. Βερναρδάκης ζυγίζοντας τίς συ-
νέπειες τῆς δολοφονίας τοῦ Καποδίστρια
γράφει: «Κατά δυστυχίαν ἡμῶν, κατά δυστυ-
χίαν τοῦ ἑλληνικοῦ γένους, ἴσως δέ καί
ἄλλων χριστιανικῶν λαῶν τῆς Ἀνατολῆς, ὁ
μέγας τῆς Ἑλλάδος πατήρ ἐφονεύθη, καί
ἡ πολιτική ἁρμάμαξα τῆς πατρίδος, ἥν ὡδή-
γουν αἱ ἔμπειροι καί ἰσχυραί χεῖρες τοῦ Κυ-
βερνήτου, παρεξετράπη ἐκτός τῆς τροχιᾶς,
ἥν διέγραψεν ἐκεῖνος, διότι αὐτῆς μέν ὁ ἡνίο-
χος κατέπεσε νεκρός, οἱ δέ θυμοειδεῖς ἵπποι,
οἱ ἐλαύνοντες τήν ἅμαξαν, ἀφηνιάσαντες
ἅπαξ οὔτε τότε οὔτε μετέπειτα κατωρθώθη
νά ὑπακούσωσιν εἰς ἄλλου ἡνιόχου χεῖρας.
Ἔκτοτε δέ καί μέχρι τῆς σήμερον ἡ ἑλλη-
νική πολιτεία φέρεται τῇδε κάκεῖσε ἀκό-
σμως, ἀτάκτως, ἀρρύθμως, ἀσκόπως, μα-
ταίως, παίγνιον ἐλεεινόν τῶν δημα-
γωγῶν!».

Τήν ἴδια διαπίστωση κάνει καί ὁ Κων.
Τσάτσος: «Ἄν κυβερνοῦσε τήν Ἑλλάδα ὁ
Καποδίστριας μερικά χρόνια ἀκόμα -ὅταν
πέθανε δέν ἦταν οὔτε 56 ἐτῶν- θά ἦταν ἄλλη
ἡ μοίρα αὐτοῦ τοῦ τόπου καί πολλά δεινά
πού ἀκολούθησαν θά εἶχαν ἀποτραπεῖ. Ἴσως
λίγοι τότε νά ἦταν σέ θέση νά ἀναμετρήσουν
τό μέγεθος τῆς ἐθνικῆς συμφορᾶς. Μόνο ἡ
ἀπόσταση μᾶς ἐπιτρέπει νά τή δοῦμε σήμερα
ὁλόκληρη, σέ ὅλες της τίς συνέπειες».

Ἰωάννης Καποδίστριας. Δίκαια χαρα-
κτηρίστηκε «ὁ ἅγιος τῆς πολιτικῆς». Ὁ δι-
πλωμάτης, πού συνδύασε ἄριστα τίς δυό
φαινομενικά ἀταίριαστες ἰδιότητες, διπλω-
ματία καί ἐντιμότητα, σέ βαθμό, πού ἀκό-
μα καί ὁ θανάσιμος ἐχθρός του, ὁ Μέττερ-
νιχ, νά ὁμολογεῖ: «Ὁ μόνος ἀντίπαλος πού

δ ύ -
σκο-
λ α
ἡ τ -
τ ᾶ -
τ α ι
ε ἶ ν α ι
ὁ ἀπό-
λ υ τ α
ἔ ν τ ι μ ο ς
ἄνθρωπος,
καί τέτοιος
εἶναι ὁ Καποδί-
στριας». Ὁ πολιτι-
κός, πού δέν ἀπαρ-
νήθηκε ποτέ τήν εὐσέβειά του καί τήν
προσήλωσή του στήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά
πάνω στήν ἀσάλευτη πέτρα της θέλησε νά
χτίσει τό οἰκοδόμημα τοῦ ἑλληνικοῦ κρά-
τους. Ὁ Κυβερνήτης, πού μοχθοῦσε μέρα
καί νύχτα μέ μοναδικό γνώμονα τό καλό τοῦ
λαοῦ, ἔχοντας ἐκμηδενίσει τόν ἑαυτό του. Ὁ
σταθερός πλοηγός τοῦ σκάφους τῆς πολι-
τείας, πού δέν ἐπηρεαζόταν ἀπό τούς κάθε
λογῆς ἀνέμους οὔτε παρεξέκλινε ποτέ ἀπό
τήν ἑλληνορθόδοξη πορεία του γιά νά φαίνε-
ται τάχα ὅτι συμπλέει μέ τίς ἀπαιτήσεις τῆς
Εὐρώπης. Ἤξερε ποιά Ἑλλάδα ἤθελε ν’
ἀναστήσει: Νά συνδέσει τό κομμένο
νῆμα μέ τήν ἄλλη του ἄκρη, πού τήν κρά-
ταγε ἀκόμη ὁ μαρμαρωμένος βασιλιάς.
Δέν ἦταν οὐτοπιστής. Δέν ἦταν μικρονοϊκός
ἤ ὀπισθοδρομικῶν ἀντιλήψεων. Ἦταν τό
εὐρύτερο πνεῦμα τῆς ἐποχῆς του στήν κονί-
στρα τῆς εὐρωπαϊκῆς διπλωματίας. Ὁ μαχη-
τής τοῦ δικαίου τῶν μικρῶν λαῶν στά συνέ-
δρια τῆς Εὐρώπης. Ὁ ἰσχυρότερος ἀντίπα-
λος τοῦ φοβεροῦ Μέττερνιχ -καί μόνο
αὐτό τά λέει ὅλα. 

ΥΠΟΘΗΥΠΟΘΗ
ΠΡΟΓΟΝΙΠΡΟΓΟΝΙ

ΚΕΣΚΕΣ
ΚΗΣΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣΑΡΕΤΗΣ

Ἰ. Καποδίστριας

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
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ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ16 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Ἄν οἱ Ἕλληνες -καί ἐννοοῦμε ὄχι τόν
ἁπλό λαό, ἀλλά τίς προαιώνιες φατρίες-
ἤθελαν νά τόν καταλάβουν, ἀξιολογώντας
σωστά τά κίνητρά του· ἄν πρῶτα ἀπ’ ὅλα
ἔδειχναν τή διάθεση νά ἀπαγκιστρωθοῦν
ἀπό τή μέγκενη τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος
-τήν αἰτία ὅλων τῶν κακῶν γιά τή φυλή
μας- καί νά συνεργαστοῦν μέ καλή διάθεση
μαζί του, μποροῦμε νά φανταστοῦμε σέ
ποιά θέση θά βρισκόταν σήμερα ἡ Ἑλλάδα;
Μιά Ἑλλάδα στηριγμένη στά δικά της πόδια
καί ὄχι στά ξυλοπόδαρα τῶν δανείων, πού
τήν καταταλαιπωροῦν ἀπό τότε. Ἄν μέσα
σέ τριάμισι χρόνια ὁ Κυβερνήτης πέτυχε
ἕνα πραγματικά τιτάνιο ἔργο, τί θά εἶχε κά-
νει, ἄν ὁλοκλήρωνε φυσιολογικά τόν κύκλο
τῆς ζωῆς του; 

Μεγάλε Καποδίστρια, πατέρα γνήσιε
τοῦ Ἔθνους! Τό ἀδικοχυμένο αἷμα σου,
πού πορφύρωσε τό κατώφλι τοῦ Ναοῦ,
σοῦ πρόσφερε καί τό φωτοστέφανο
τοῦ ἐθνομάρτυρα. Συνέχισε ἀπό τόν
οὐρανό τό ἔργο τοῦ πρεσβευτῆ τῆς πο-
λυαγαπημένης σου πατρίδας. Τό σκά-
φος της παραπαίει ἐπικίνδυνα σέ και-
ρούς χαλεπούς. Ἐσύ, πού πάλεψες μέ
ἀσύγκριτα μεγαλύτερες δυσκολίες, γίνε
φάρος καί ὁδοδείχτης στούς ἡγέτες
της. Δέν εἶναι ἡ μόρφωση καί οἱ πολλα-
πλές ἱκανότητες πού λείπουν ἀπό τήν

ἐποχή μας. Τή δική σου ἠθική θωράκιση
καί συγκροτημένη προσωπικότητα δέ
βλέπουμε πουθενά. Ἀπό τήν ἔλλειψη
αὐτή πηγάζει ὅλη ἡ κακοδαιμονία μας. 

Ἐσύ, Κόμη Καποδίστρια, πού ἐθελού-
σια ἐδῶ στή γῆ ἔγινες ζητιάνος γιά τήν
Ἑλλάδα, ἐξακολούθησε τό ἔργο σου
αὐτό καί στόν οὐρανό. Ζήτα ἀπό τόν
οὐράνιο Πατέρα νά ἐπιβλέψει «ἱλέῳ
ὄμματι» στήν κοινή μας πατρίδα. Καί
Κύριος ὁ Θεός σῴζοι(=εἴθε νά σώσει)
τήν Ἑλλάδα!

* * *

Πηγές καί Βοηθήματα

1. Πολιτικοί ἄνδρες τοῦ 1821 (Ἀν. Γού-
δα)

2. Οἱ ἱδρυτές τῆς νεότερης Ἑλλάδας (Χρ.
Λούκου)

3. Ἰωάννης Καποδίστριας, ζητιάνος γιά
τήν Ἑλλάδα (Δ. Δαμιανίδου)

4. Ὁ «Εὐρωπαϊστής» Καποδίστριας (π. Γ.
Μεταλληνός)

5. Ἰωάννης Καποδίστριας. Ὁ πολιτικός-
μάρτυρας τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ (π. Γ. Μεταλληνός)

6. Γ. Τερτσέτη Ἅπαντα Γ΄ 

7. Ἰω. Καποδίστριας. Ὁ ἄνθρωπος-ὁ
ἀγωνιστής (Ἑλ. Κούκου)

«Προδότης δέν εἶναι μόνον αὐτός πού φανερώνει
τά μυστικά τῆς πατρίδος στούς ἐχθρούς, ἀλλά εἶναι
κι ἐκεῖνος πού, ἐνῶ κατέχει δημόσιο ἀξίωμα, ἐν γνώ-
σει του δέν προβαίνει στίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιά
νά βελτιώσει τό βιοτικό ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων πά-
νω στούς ὁποίους ἄρχει...».

(Θουκυδίδης 460-398 π.Χ.)
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«...Ἄν ὑπάρχει μιά φυλή στόν κόσμο
πού κυριολεκτικά μισῶ ἀφόρητα, αὐτή ἡ
φυλή εἶναι οἱ Ἕλληνες, γιατί οἱ σοφοί
μας Δάσκαλοι δέν μᾶς δίδαξαν τίποτα
πού νά μήν τό εἶχαν ἤδη ἀνακαλύψει,
ἐξηγήσει, νά μήν τό εἶχαν τεκμηριώσει,
νά μήν τό εἶχαν τελειοποιήσει οἱ Ἀρχαῖοι
Ἕλληνες. Κι ἄν κάποτε ἀνέφεραν κανέ-
ναν ἄλλο συγγενή τῆς γνώσης καί τῆς
σοφίας πού δέν ἦταν Ἕλληνας, στό τέ-
λος πάντα κατέληγαν ὅτι ἡ
γνώση του καί ἡ σοφία του
ἦταν βασισμένες πάνω στή
σοφία κάποιου Ἕλληνα Φι-
λοσόφου. Σιγά σιγά ἔνιωθα
πώς οἱ γνώσεις μου, οἱ σκέ-
ψεις μου, τά αἰσθήματά
μου, ἡ προσωπικότητά μου,
ὁ κόσμος μου, ἡ ὕπαρξή μου
ὥς τό πιό ἔσχατο κύτταρό
μου ἦταν ὅλα ἐπηρεασμένα,
ἦταν ταγμένα σέ αὐτό πού
σήμερα ὀνομάζουμε «Ἡ Φι-
λοσοφία τῶν Ἀρχαίων
Ἑλλήνων». Ἀργότερα στό
Πανεπιστήμιο ἡ κατάσταση
ἔγινε δραματική. Ὁ Ἀσκλη-
πιός ἀπό τή μιά, ὁ Ἱππο-
κράτης ἀπ’ τήν ἄλλη! Ὁ Γαληνός τή μιά
μέρα, ὁ Ὀρειβάσιος τήν ἑπομένη! Ἀέτιος
τό πρωί, Ἀλέξανδρος Τραλλιανός τ’ ἀπό-
γευμα! Παῦλος ὁ Αἰγινίτης ἀπό ἐδῶ,
Στέφανος ὁ Ἀθηναῖος ἀπό ἐκεῖ. Δέν μπο-
ροῦσα νά ἀνοίξω βιβλίο χωρίς νά βρῶ
μπροστά μου τήν ἑλληνική παρουσία.
Δέν τολμοῦσα νά πιάσω στά χέρια μου
λεξικό γιά νά βρῶ μία δύσκολη, σπάνια,
μία χρήσιμη, μιά ἔξυπνη, μιά ὄμορφη,
μιά μεστωμένη λέξη. Ὅλες ἑλληνικές!
Καί ἄλλες ἀμέτρητες σάν τήν ἄμμο τῶν
θαλασσῶν καί τῶν ποταμῶν, ἑλληνικῆς
καί αὐτές προέλευσης!

Πρόκειται γιά φαινόμενο ὁμαδικό.
Ἔτσι αἰσθανόμαστε λίγο πολύ ὅλοι μας

ἀπέναντι στούς Ἕλληνες. Τούς μισοῦμε,
ὅπως τά ζῶα τούς θηριοδαμαστές. Καί
μόλις μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία, χυμᾶμε,
τούς δαγκώνουμε καί τούς κατασπαρά-
ζουμε. Γιατί στό βάθος ξέρουμε ὅτι κά-
ποτε ἤμασταν ζῶα μέ ὅλη τή σημασία
τῆς λέξης καί εἶναι αὐτοί, οἱ Ἕλληνες,
πάλι οἱ Ἕλληνες, πάντα οἱ Ἕλληνες, πού
μᾶς ἐξώσανε ἀπό τή ζωώδικη ὑπόσταση
καί μᾶς ἀνεβάσανε στήν ἴδια μέ τούς
ἑαυτούς τους ἀνθρώπινη βαθμίδα. Δέν

ἀγαπᾶμε κάτι πού θαυμά-
ζουμε. Ρίξε μιά ματιά στήν
ἱστορία καί θά διαπιστώ-
σεις ὅτι ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι,
μέ ἀρχηγούς τούς Λατί-
νους καί τό Βατικανό,
λυσσάξαμε νά ἐξαφανί-
σουμε τούς Ἕλληνες ἀπό
τό πρόσωπο τῆς γῆς. Δέν
θά βρεῖς καί δέν θά φα-
νταστεῖς συνδυασμό
ἐγκλήματος, πλεκτάνης
καί παγίδας πού δέν τό
σκαρφιστήκαμε καί δέν τό
πραγματώσαμε γιά νά
τούς ἐξολοθρεύσουμε. Ἡ
ἱστορία μέ τό μίσος κατά

τῶν Ἑλλήνων δέν ξέφτισε. Ὁ σύγχρονος
πολιτισμένος ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἴδιος καί
χειρότερος. Δέν θά ἐπιτρέψει ποτέ τό
Βατικανό νά ἐπιβιώσει στήν αὐλόπορτα
τῆς Εὐρώπης, στά πλευρά  τῆς Ἀσίας
καί στό κατώφλι τῆς Ἀφρικῆς ὁ Ἑλληνι-
σμός, γιατί θεωροῦν ὅτι τούς ἀφαιρεῖ
σεβασμό καί κύρος. Γι’ αὐτό, παρόλο
πού τούς μισῶ, γιατί δέν προέρχομαι
ἀπό τή φυλή τους, δέν μπορῶ νά μή τούς
θαυμάζω καί νά μή τούς σέβομαι καί θά
συνεχίσω νά μελετάω τόν Πλάτωνα, τόν
Σωκράτη καί τόν Περικλή ὅσο θά ζῶ, δι-
δάσκοντας στά παιδιά μου τή δύναμη
τῆς σοφίας τους καί τήν ἐπιρροή της στή
ζωή μας καί στήν ευτυχία μας».

(Ἀπό τό Διαδίκτυο)
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Στίς 25 Ἰανουα-
ρίου 2017, μνήμη
τοῦ Ὁσίου πατρός
ἡμῶν Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου, με-
τά τή μνήμη τῆς
Ὁσίας Μητρός
ἡμῶν Ξένης, πολι-
ούχου τῆς Μονα-
στικῆς Κοινο-
βιακῆς Ὀρθοδόξου
ὁμωνύμου Ἀδελφό-

τητος καί ἕδρας τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑ-
ΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»,
ἤχησε στήν ἀκοή μου σάν κεραυνός τό τηλε-
φώνημα τῆς Φιλολόγου καθηγήτριας Αἰκατε-
ρίνης Γ. Παπαζέτη, «ὁ πατέρας μου ἐκοιμή-
θη». Ἔκανα αὐθόρμητα τό σημεῖο τοῦ σταυ-
ροῦ καί εὐχήθηκα καλή ἀνάπαυση. Καί ὕστε-
ρα ἐσπευσμένα πῆρα τό δρόμο γιά τή Λάρισα,
γιά νά παραστῶ στήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τῆς
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. 

Παράλληλα ἡ σκέψη μου πέταξε στό πα-
ρελθόν. Στόν καιρό πού γνωρίστηκα μέ τόν
ἀείμνηστο Γεώργιο Παπαζέτη καί σφυρηλατή-
θηκε ἀνάμεσα στούς δυό μας μιά ἀκατάλυτη
χριστιανική φιλία καί ἕνας ἀκατάλυτος πνευ-
ματικός δεσμός, πού ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει

καί μετά τήν κοίμησή του καί θά συνεχίζεται
μέσα στήν αἰωνιότητα. Γιατί, ὅπως παρατηρεῖ
ὁ μεγάλος οἰκουμενικός Ἀπόστολος, ὁ
Παῦλος, «ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄
Κορ. 13, 8). Αὐτό εἶναι τό πνευματικό μεγα-
λεῖο τῆς χριστιανικῆς ὀρθόδοξης πίστης μας,
μέσα στή μοναδική στόν κόσμο ὅλο διδαχή
τοῦ Ἰησοῦ μας καί τῶν μαθητῶν του. 

Καλή ψυχή ὁ Γιῶργος. Θά ἔλεγα κάτι περισ-
σότερο. Ἕνα ἠθικό καί πνευματικό ἀνάστημα.
Τόν χαρακτήριζε ἡ ἁπλότητα. Ἡ σεμνότητα.
Τό ἄδολο πνεῦμα. Ἡ εἰλικρίνεια. Ἦταν αὐτός
πού φαινόταν καί φαινόταν αὐτός πού ἦταν.
Μποροῦσε κανείς νά τοῦ ἐμπιστευθεῖ τά πά-
ντα χωρίς τό φόβο, ἀκόμα καί σάν σκέψη, τῆς
προδοσίας. Δέν θύμωνε ποτέ. Ἡ πραότητα
ἦταν ἡ χαρακτηριστική του ἀρετή. Καί ὄχι μό-
νο. Δέν τόν ἄγγιζε καθόλου ἡ ἔπαρση, ἡ ὑπε-
ρηφάνεια. Ἦταν ταπεινή ψυχή ὁ Γιῶργος.
Κράτησε τήν ἁπλότητα καί τήν ταπεινοφρο-
σύνη τοῦ κλασικοῦ χωρικοῦ. Ἔλεγε: Ἄν πα-
ντρευτῶ, θά ἐπιδιώξω νά βρῶ μιά ἁπλή, φτω-
χή, ἀκόμη κι ἄν εἶναι ὑπηρέτρια, κοπέλα. Καί
ὄχι ἀπό μεγάλο «τζάκι».

Ὕστερα, δέν ἦταν ἕνας μέτριος μαθητής
καί φοιτητής. Στά τέσσερα χρόνια πού σπου-
δάσαμε μαζί στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης ἦταν ἀπό τούς ἄρι-

18

†ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΖΕΤΗΣ
(1931-2017)

«Μακαρία ἡ ὁδός, ᾗ πορεύῃ σήμερον, ὅτι ἡτοι-
μάσθη σοι τόπος ἀναπαύσεως»

†Γεώργιος Παπαζέτης

†ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΖΕΤΗΣ«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Ὅπως τόν γνώρισα

«Ὁ ἁγιασμός δέν εἶναι ἀκατόρθωτο  πράγμα, εἶναι
μάλιστα εὔκολος, φθάνει ἐσεῖς νά ἀποκτήσετε ταπεί-
νωση καί ἀγάπη. Ἄν θέλεις, μπορεῖς νά ἁγιάσεις καί
μέσα στήν Ὁμόνοια».

(Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου)
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στους φοιτητές. Πάντα πρῶτος. Καί ὅμως
δέν τόν κατέλαβε ἡ οἴηση. Αὐτή ἡ θεομίσητη
ἔπαρση. Μολονότι ἤμουν συμφοιτητής του,
δέν ἔπαυσα ποτέ νά εἶμαι καί ἕνας θαυμα-
στής του. Ἦταν ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος ὁ
Γιῶργος. Ἔκφραση τῶν ὅσων γράφω εἶναι
τό γεγονός ὅτι ἦταν καί ἕνας «σπάταλος»
ἐλεήμων. Ὄντας εὐαίσθητη ψυχή, μοίραζε
ὅ,τι εἶχε. Χαρακτηριστική περίπτωση εἶναι
ὅτι κάποτε ἔχοντας στό χέρι του ἕνα κυδώνι
καί μή ἔχοντας δεύτερο, κράτησε τό μισό καί
τό ἄλλο μισό τό ἔδωσε στόν συνοδοιπόρο
συμφοιτητή του. 

Μαθητής τοῦ θρυλικοῦ ἱεροκήρυκα πα-
τρός Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὅταν αὐτός
ὑπηρετοῦσε ὡς στρατιωτικός ἱερέας μέ ἕδρα
τήν 1η Στρατιά στή Λάρισα, διδάχθηκε πολ-
λά ἀπό τόν ὑπέροχο αὐτό κληρικό-φαινόμε-
νο. Πῆρε τό ζῆλο τῆς διακονίας τοῦ θείου λό-
γου καί τήν ἠθική καθαρότητα. Ἦταν ἡ ζωή
του χρυσάφι καί ἀσήμι. Πῆρε πολλά, τά
ὁποῖα καί ὀμόρφαιναν πνευματικά ὅλη τή
ζωή του. 

Οἱ γνώσεις τίς ὁποῖες κατεῖχε ὁ μακαρι-
στός Γεώργιος Παπαζέτης ἔκαναν βέβαιη
τήν ἀνέλιξή του πρός τήν Πανεπιστημιακή
Κοινότητα. Ἀλλά ἀδελφοί, «ψευδάδελφοι»,
κατά τόν Ἀπ. Παῦλο, ἀνέκοψαν τήν ἐξέλιξή
του αὐτή. Ἔτσι σταδιοδρόμησε στή Δευτερο-
βάθμια Ἐκπαίδευση ὡς ἕνας ἐξαίρετος καθη-
γητής. Ὑπηρέτησε στό Συκούριο, στά Φάρσα-
λα, στόν Ἀμπελώνα, στήν Ἁγιά. Δίδαξε στήν
Παιδαγωγική Ἀκαδημία Λαρίσης καί σέ
ἰδιωτικά Σχολεῖα τῆς Θεσσαλικῆς πρωτεύ-
ουσας. Διετέλεσε κατόπιν καί Πρόεδρος τοῦ

τοπικοῦ παραρτήματος τῆς Πανελλήνιας
Ἕνωσης Θεολόγων στή Λάρισα, στίς ἀρχές
τῆς δεκαετίας τοῦ 1990. Τέλος συνταξιοδο-
τήθηκε ὡς Γυμνασιάρχης τό 1991. Ἔτσι ἡ
ὅλη πορεία τῆς ζωῆς του, ἀπό τήν Ἔλαφο
Ἁγιᾶς, ὅπου γεννήθηκε τό 1931, μέχρι τή συ-
νταξιοδότησή του καί μέχρι τήν κοίμησή
του, ὑπῆρξε δημιουργική. Κύριος ὁ Θεός
μνησθείη τῆς ὅλης θετικῆς προσφορᾶς του
στήν κοινωνία. 

Πεφιλημένε μου ἀδελφέ ἐν Χριστῷ 

Γεώργιε, 

Σέ παρακαλῶ, δέξου αὐτήν τή συνοπτική
καί φτωχή γραφή μου ὡς ἐλάχιστο μνημό-
συνο ἀγάπης σέ σένα, καθώς συνοδοιπορή-
σαμε γιά πολλά χρόνια καί πάντα μέ θετική
προσφορά στό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς
Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μας. Ἄς
εἶναι, καί εἶναι, μακαρία ἡ στερνή σου πο-
ρεία, τήν ὁποία ξεκίνησες τήν ἡμέρα τῆς
Ὁσίας Ξένης καί ἡ ὁποία σέ ἔφερε τελικά
στήν πραγματική ἀνάπαυση, στήν οὐράνια
πολιτεία τοῦ Θεοῦ, μέσα στήν παρουσία τοῦ
Ἰησοῦ μας, τόν ὁποῖο ἀγάπησες πολύ καί
διακόνησες περισσότερο μέ τό λόγο σου καί
τή χαρισματική σου πέννα. Καί προσευχόμε-
νος γιά τήν ψυχή σου, ὅπως ἔκανα σέ ὅλη
μου τή ζωή, καθώς ἡ πρόνοιά Του μᾶς ἔφερε
σέ κοινή καί ὡραία πορεία, εὔχομαι: Καλή
ἀντάμωση στόν οὐρανό, γιά νά μή χωρίσου-
με πλέον ποτέ, ποτέ.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη. 

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων 

«Ἡ ἀληθινή νηστεία δέν εἶναι μόνο τό νά δαμάζει
κανείς τό σῶμα του, ἀλλά τό νά στερεῖται, προκειμέ-
νου νά δώσει ψωμί σ’ ἐκεῖνον πού δέν ἔχει» 

(Ἅγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ)

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 19†ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΖΕΤΗΣ

 sel18-19nekrologia_™ÎÔ˘Ï¿  3/24/17  7:58 PM  Page 3



20

Ἔφυγε! Τήν ὥρα
πού οἱ ἄγγελοι κατέ-
βαιναν ἀπό τόν
οὐρανό, γιά νά πά-
ρουν ὅ,τι τούς ἔλειπε
ἀπό τή συνοδία
τους! Τή μικρή Ἑλέ-
νη Ταγαράκη· Ἕνα
χαρούμενο ἄγγελο.
Παιδί χαριτωμένο,
μόλις ἕντεκα χρό-
νων! Πέταξε μαζί
τους! Μέ τά ὁλόλευ-
κα φτερά της. Τῆς
παιδικῆς της ἁγνό-
τητας τά φτερά.
Ἀλήθεια! Πόση ἡ
ἀκτινοβολία τῆς
παιδικῆς της ψυχῆς,
ὥστε ὁ ζηλωτής Θεός νά τή θελήσει στή
δική του συνοδία!

Ἔφυγε! Μέσα ἀπό τή γλυκιά τῆς μάνας
της τήν ἀγκαλιά. Εὐτυχισμένα τά παιδιά
πού δέν στερήθηκαν τό φυσικό αὐτό
δῶρο... Ὅλος ὁ κόσμος μέσα σ’ αὐτήν τήν
ἀγκαλιά ἀγάπης! Καί δίχως αὐτήν, ἀναμ-
φίβολα, ὀσμή θανάτου!

Σ’ αὐτήν, τή μητρική ἀγκαλιά, ἐνῶ βρι-
σκόταν ἡ Ἑλενίτσα, χαρούμενο περιστε-
ράκι, μαζί καί μέ τόν ἀδελφό της καί γε-
λοῦσαν μέ μιά κωμική ἱστορία, ἐκεῖ, στό
ἀποκορύφωμα τῆς ἱστορίας αὐτῆς, πετά-
χτηκε ὄρθια, σήκωσε τά χέρια πρός τόν
οὐρανό τό χαρούμενο ἀγγελάκι καί ἀνα-

φωνώντας εὐτυχισμένα
«ὤ, Χριστέ μου, τί
ἀστεία ἱστορία εἶναι
αὐτή», ἀπροσδόκητα,
χωρίς αἰτία γιά μᾶς τούς
ἀνθρώπους, σέ ἐλάχι-
στα λεπτά, ἄφησε τήν
πνοούλα της κι ἔφυγε...
Ἦταν 14 Φεβρουαρίου
2017. Ἔτσι ἁπλά! Γαλή-
νια. Σάν τούς ἁγίους.
Ὅπως ἀκριβῶς ἔζησε.
Ἔζησε μέ χαρά τά λίγα
της χρόνια μέσα στήν

καλή οἰκογένεια,
φωλιά ἀγάπης καί

ὁμόνοιας, πού δημι-
ούργησαν οἱ γονεῖς της,
Χρῆστος καί Καλλιόπη,

καί ἔφυγε, γιά νά συνεχίσει νά ζεῖ μέσα
στήν ἀπέραντη χαρά τοῦ οὐρανοῦ. Εὐτυ-
χισμένο παιδί! Εὐτυχισμένη Ἑλενίτσα!
Εὐτυχισμένοι οἱ γονεῖς πού δέν πλήγωσαν
ποτέ τό παιδί τους!

«Τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου;». Ἀφήνοντας
τό παιδικό κορμάκι της στή μιά ὄχθη, τή
γήινη, βρέθηκε μέ τήν ψυχούλα της στήν
ἀντίπερα ὄχθη, τήν οὐράνια. «Ἄχρι και-
ροῦ»! Μέχρις ὅτου ὁ σαλπιγκτής ἄγγελος
θά ἀναγγείλει τήν ἔλευση τοῦ Νικητῆ καί
τό ἀνθρώπινο σῶμα της θά συναντήσει
τήν ψυχή της καί θά γίνει ὁ ὅλος ἄνθρω-
πος! Ὁ ἀγαπημένος τοῦ Ἰησοῦ!

Καί πῶς ἡ ἀδιόρατη προσδοκία μιᾶς

«Καθαρή ψυχή στή μορφή καί στό βλέμμα.
Ὅλη φῶς, ὅλη φῶς. Δίχως νέφος κανένα».

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
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ἄγνωστης ἀπομάκρυνσης, τίς τελευταῖες
ἡμέρες τῆς ζωῆς της, ὅπως τήν ἔνιωθε τό
παιδί, γίνεται τώρα πραγματικότητα; Ναί!
Στήν πύλη τοῦ οὐρανοῦ ἡ Ἑλενίτσα καί
ἑκατοντάδες ἄγγελοι, μικροί, μεγάλοι,
τήν καλωσορίζουν τραγουδώντας χαρού-
μενα ἐκεῖ «ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη,
οὐ στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος».

Στ’ ἀλήθεια, τί εἶχε προαισθανθεῖ ὅταν
ζητοῦσε, τίς τελευταῖες ἡμέρες, νά μείνει
στό σπίτι τους; Ἡ μικρή ἀδιαθεσία της δέν
δικαιολογοῦσε παρόμοια ἐπιθυμία. Πάντα
ἀγαποῦσε τό σχολεῖο της καί τά μαθήμα-
τά της καί τίς δραστηριότητές της. Ἤθελε
ὅμως τώρα νά μένει στό σπίτι της, γιά νά
βλέπει τά ἀγαπημένα της πρόσωπα καί
«νά τά χορτάσει», ἔλεγε. Φορές, φορές, τό
πρόσωπό της ἔπαιρνε ὄψη ἀλλιώτικη.
Ἀντανακλοῦσε κάποια πρώιμη, ξεχωριστή
ὡριμότητα... Ἔγραψε λίγες ἡμέρες νωρίτε-
ρα ἕνα σημείωμα στόν πατέρα της, σπάνιο
αὐτό γιά ἕνα παιδί τῆς ἡλικίας της: «Ἀγα-
πημένε μου μπαμπά, θά ἤθελα νά σοῦ πῶ
πώς ὅ,τι χρειασθεῖς, θά εἶμαι ἐδῶ κοντά
σου, γιά νά σέ προστατέψω καί νά σέ
ἀγκαλιάσω...». Ὤ! πῶς τόσο γρήγορα, μι-
κρή μας Ἑλένη, ὡρίμασες γιά τήν αἰωνιό-
τητα; Πόσο γρήγορα, μικρό μας παιδί,
ἔμαθες τό τραγούδι τῶν ἀγγέλων!

Ἀνάλαφρα ξαπλωμένη στό νεκρικό της
κρεβατάκι, εἰρηνική, γαλήνια, ἀγγελική
στήν ὄψη, φάνταζε βασιλοπούλα οὐράνια
μέσα στήν ἀσπροντυμένη ἅμαξά της, πού
ἀνθοστόλισαν πρόσωπα ἀγαπημένα. Πό-
σοι πολλοί εἶχαν ἔλθει νά τήν ἀποχαιρετί-
σουν καί πόσοι νά ποῦν λόγια ἀγάπης γι’
αὐτήν! Ὅμως τό βλέμμα της -τό βλέπαμε-
καί κάτω ἀπό τά κλειστά βλέφαρά της,
ἄλλον κόσμο, ὡραιότερο, ἀτένιζε. Τόν θε-
ϊκό! 

Ἐλπίζαμε νά μείνεις χρόνια πολλά μαζί
μας. Γιά νά ὀμορφαίνεις τόν κόσμο μας
πού ἀσχήμυνε. Ὅμως ἄλλη ἡ σοφή βουλή
τοῦ Θεοῦ. Καί... ἡ δική σου; Τό ξέρω, τό
ΟΧΙ στό Θεό σου δέν θά τό ἔλεγες ποτέ!
Καί ἔτσι ταξίδεψες μέ τή μικρή βαρκούλα
σου γιά τό λιμάνι τοῦ Πατέρα! Μέσα στό
πέλαγος τῆς ἀγάπης μας καί τοῦ ἀνείπω-
του πόνου μας, ἔβαλες πλώρη γιά τήν
Ἐσταυρωμένη Ἀγάπη. Πῶς νά μήν εἶσαι
διαλεχτός-χαρούμενος ἄγγελος; 

Ἡ Ἑλενίτσα. Ἡ ἀγαπημένη τοῦ Θεοῦ!
Ὁ θάνατος ἀθόρυβος. Ὕπνος δικαίου.
Ὅπως ἀκριβῶς ἀθόρυβη ἦταν καί ὅλη ἡ
ζωή της. Δέν ἀναζητοῦσε τό ξεχωριστό.
Δέν ἀγαποῦσε τό θόρυβο γι’ αὐτήν. Δια-
κριτική καί εὐγενική κατακτοῦσε τίς καρ-
διές μικρῶν καί μεγάλων. Ὁμαδάρχισσα
στή χριστιανική μας Κατασκήνωση μέ
ἔκπληξη ὁμολογοῦσε: «Ἀρχηγέ, τί ξεχωρι-
στό παιδί ἡ Ἑλενίτσα; Νά ἦταν ὅλη ἡ
Ὁμάδα μου ἔτσι, δέν θά εἶχα ἀνάγκη βοη-
θοῦ»! Ἀγαπημένη, κοντά στούς ἀγαπημέ-
νους της, θά μένει καί πάλι ἡ Ἑλενίτσα. Θά
ἔρχεται καί ὅταν κοιμόμαστε καί ὅταν
εἴμαστε ξυπνητοί. Μόνο πού θά τή βλέ-
πουμε μέ ἄλλου κόσμου αἰσθητήρια. Ἡ
μανούλα της ἄκουσε τή φωνούλα της κα-
θαρή, κελαρυστή, τό πρῶτο βράδυ μετά
τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία: «Μαμά, μήν κλαῖς,
εἶμαι πάρα πολύ χαρούμενη ἐδῶ, καλύτε-
ρα ἀπό ὅ,τι μέ τήν οἰκογένειά μας... Μα-
μά, δέν φορᾶς τό σταυρό σου. Νά τόν
φορᾶς, μαμά». Φωνή δυνατή. Τήν ἄκου-
σαν καί οἱ δυό γονεῖς... Νά ’ναι ἡ ψυχούλα
της πού, ὅπως λένε τά παλιά βιβλία, ἐπι-
σκέπτεται στίς πρῶτες μέρες τούς ἀγαπη-
μένους της; Νά ’ναι πού ὁ χαρούμενος
ἄγγελος παίρνει ἄδεια ἀπό τόν Πλάστη
του καί μέ τά φτερά πού ἔχει τρέχει νά
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σκορπίσει παρηγοριά; Νά ’ναι ἴσως ἡ πρε-
σβεία καί παρρησία πού ἔχει στό Θεό;...
Ὅ,τι κι ἄν εἶναι, οἱ γονεῖς παρηγοροῦνται
καί νιώθουν τήν ἀνάγκη πολλά νά ἀναθε-
ωρήσουν.

Ἀγαπητή καθώς ἦταν στίς συμμαθή-
τριές της ἡ Ἑλενίτσα, ὁ θάνατός της προ-
ξένησε μεγάλη λύπη. «Μή στενοχωριέσαι,
εἶπε σέ μιά συμμαθήτριά της. Ἐγώ τώρα
εἶμαι στόν Πατέρα. Μαζί μέ πολλά ἄλλα
παιδάκια». Ὄνειρα, θά μοῦ πεῖς! Ἄς εἶναι!
Εἶναι ὅμως κάποιες φορές μιά γλυκιά πα-
ρηγοριά. Ψιχάλα θεϊκή μετά τήν καταιγί-
δα... Καί πῶς ἀλλιῶς, ἀλήθεια, μέ χωματέ-
νια μάτια νά δοῦμε τά οὐράνια; Αὐτά εἶναι
κατορθωτά στή σφαίρα τῆς ἁγιότητας μο-
νάχα. Ὥς τότε μακρύς ὁ δρόμος μας... 

***
Πονεμένες στιγμές! Πονεμένοι γονεῖς!

Πονεμένοι συγγενεῖς! Ὅσο μεγάλος ὁ δε-
σμός, τόσο κι ὁ πόνος μεγάλος. Τό
ἀνθρώπινο στήριγμα πολύτιμο. Μά στή
μεγάλη λύπη -ὡς δῶρο Θεοῦ νά τήν πι-
στέψουμε- εἶναι ὁ Κύριος ὁ παρηγορητής.
Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου! Ἐκεῖνος, μέ τήν

παρουσία κάποιου «ἀγγέλου», θά μᾶς πεῖ
ἐκεῖνο τό ποθητό «Μή κλαῖε»! Καί τό
ἄλλο, «Ἰδού πάρειμι»! Τό θέλει καί τό
μπορεῖ ὁ Ἀναστημένος καί τόν Ἅδη νά νι-
κήσει καί νά «ἐξαλείψῃ πᾶν δάκρυον ἐκ
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν» (Ἀποκ. 21, 4).
ΕΚΕΙΝΟΣ πού σάν ἀστραπή πῆρε τήν ψυ-
χή τῆς μικρῆς Ἑλένης, γιά νά στολίσει τόν
Παράδεισο, ΕΚΕΙΝΟΣ καί θά σταλάξει
παρηγοριά καί εἰρήνη στίς θλιμμένες ψυ-
χές ὅλων. ΕΚΕΙΝΟΣ, πού εἶναι ἡ χαρά καί
ἡ εἰρήνη.

Μικρή μας Ἑλένη, ἄγγελε τοῦ Θεοῦ
χαριτωμένε, θά ἔχεις γιά πάντα  μιά θέση
στή σκέψη μας. Καί στήν καρδιά μας.
Γιατί ἤσουν μιά ὡραία ψυχούλα. Ὀμόρ-
φυνες τή γῆ, τώρα ὀμορφαίνεις καί τόν
Παράδεισο. 

Νά εὔχεσαι γιά ὅσους στάλαξαν δά-
κρυα ὅταν ἔφυγες γιά τό μεγάλο ταξίδι.
Ἦταν γιατί σέ ἀγαποῦμε, Ἑλενίτσα μας
καλή.

Ἀδελφότης
«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»22 Ἕνας ἄγγελος-ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
«Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιμοθ. 4, 5)

Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό διάστη-

μα τῶν μηνῶν Ἰανουαρίου, Φεβρουαρίου
καί Μαρτίου, συνέχισε καί πάλι, ὅπως καί

στό παρελθόν ἐπί 40 χρόνια, τή διακονία

ἀγάπης καί προσφορᾶς πρός ὅλα τά Κατα-

στήματα Κράτησης τῆς πατρίδος μας.

Εὐχαριστοῦμε πρός τοῦτο ὁλόψυχα

τούς ἀδελφούς φιλανθρώπους Ἕλλη-
νες, οἱ ὁποῖοι, παρά τή φοβερή οἰκονομι-

κή κρίση πού διέρχεται ἡ Ἑλλάδα μας,
μέ κάθε θυσία ἐξακολουθοῦν περιορισμέ-

να μέν ἀλλά ἀποστέλλουν ἀνελλιπῶς στή

ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας, πρός βοήθεια τῆς ἀπαξιω-

μένης κοινωνίας τῶν Ἑλλήνων καί ἀλλο-

δαπῶν κρατουμένων, τήν ὅποια συνδρομή

τους. Αὐτός εἶναι ὁ Ἕλληνας! Φιλόξενος

καί φιλάνθρωπος, ἐμπνεόμενος πρός τοῦτο

ἀπό τήν ὑπέροχη διδαχή τοῦ Σωτήρα μας

Χριστοῦ περί ἀγάπης, ἡ ὁποία «οὐδέποτε
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Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συνδρομητῶν  καί συνδρομη-
τριῶν τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καί ἀεί
καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ἐκπίπτει» (Α΄ Κορ. 13, 8). Φθάνει μέχρι τή

θυσία, μέ ὑπόδειγμα τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ,

τόν ὁποῖο ἡ ἀγάπη του ὁδήγησε μέχρι τό

φρικτό Γολγοθά!

Α΄

Ὁ ὑπεύθυνος καί συντονιστής τῆς

ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», Ἀρχιμ.
Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος, ἔδωσε

συνέντευξη στίς 24-2-2017 στή Δημοσιο-

γράφο κ. Μαίρη Μπενέα, ἡ ὁποία μέ τό

τηλεοπτικό συνεργεῖο τῆς Τηλεόρασης τοῦ

ΣΚΑΙ ἔφθασε πρός τοῦτο στό γενέθλιο
χωριό τοῦ π. Γερβασίου, Αἰμιλιανός
Γρεβενῶν.

Ἡ συνέντευξη μεταδόθηκε ἀπό τήν Τη-

λεόραση τοῦ ΣΚΑΙ στίς 8 Μαρτίου 2017,

ἡμέρα Τετάρτη καί ὥρα 12-1 νύχτα στήν

ἐκπομπή ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ, ἡ ὁποία ἐντυπω-

σίασε καί συνεκίνησε τούς τηλεθεατές ἀπό

τήν ἀλλαγή τῆς ζωῆς τοῦ ἰσοβίτη κρατου-

μένου Κωνσταντίνου Πάσσαρη, πού κρα-

τεῖται στίς Φυλακές τῆς Ρουμανίας.

Ἐξάλλου ὁ π. Γερβάσιος ἔδωσε τηλεφω-

νική συνέντευξη στόν ἐθνικό ραδιοφωνικό

σταθμό ΕΡΑ-2, συχνότητας 105,8 στίς 5

Μαρτίου 2017.

Τέλος ὁ π. Γερβάσιος ὁμίλησε προσκλη-

θείς πρός τοῦτο στήν ἡμερίδα τῆς 13ης

Μαρτίου 2017 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Πολιού-

χου τῆς Θεσσαλονίκης Ἁγ. Δημητρίου μέ

θέμα «Ἐμπειρίες μετανοίας κρατουμέ-
νων», ἡ ὁποία ἔγινε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ

Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονί-

κης κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ καί ὑπό τήν Προεδρία

τοῦ Καθηγητῆ τῆς Δογματικῆς τοῦ Α.Π.Θ.

κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη.

Β΄

Στό διάστημα αὐτό ἐνισχύσαμε τά Φι-
λόπτωχα Ταμεῖα τῶν παρακάτω Φυ-

λακῶν: 

1. Εἰδικό Κατάστ. Κράτ. Νέων Βόλου 

500,00 εὐρώ.

2. Κατάστημα Κράτησης Δομοκοῦ 

1.000,00 εὐρώ.

3. Κέντρο Ἀπεξάρτησης Ἐλεώνα 

500,00 εὐρώ. 

4. Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας

800,00 εὐρώ.

5. Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλοῦ  

2.000,00 εὐρώ.

6. Κατάστημα Κράτησης Πάτρας  

1.450,00 εὐρώ. 

Σύνολο: 6.250,00 εὐρώ

* * *
1. Οἰκονομ. ἐνίσχυση κρατουμ. ἐσωτερικοῦ 

5.376,00 εὐρώ

2. Οἰκον.  ἐνίσχυση κρατ\νων ἐξωτερικοῦ 

1.048,00 εὐρώ.

3. Οἰκονομική ἐνίσχυση πρώην κρατουμ. 

6.573,00 εὐρώ.

4. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρων κρατ\νων

11.044,00 εὐρώ.

5. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐσωτερικοῦ 

815,00 εὐρώ.

6. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐξωτερικοῦ 

3.316,00 εὐρώ.

7. Δέματα σέ Φυλακές              2.124,00 εὐρώ.

8. Ὁμόδοξη Ἐκκλησία                 500,00 εὐρώ.

8. Λοιπά ἔξοδα                             5.105,00 εὐρώ.

Σύνολο: 35.901,00 εὐρώ. 

Γενικό Σύνολο: 42.151,00 εὐρώ.
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Τά χέρια τοῦ Κρανιᾶ πηδούσανε τώρα σχεδόν
σπασμωδικά ἐπάνω στό τραπέζι, ἀνεξέλεγκτα. Τό
πρόσωπό του εἶχε παραμορφωθεῖ. Χιλιάδες χαρα-
κιές τό κομματιάζανε. Τά μικρά μάτια του ἀνοί-
ξαν ἔντρομα. Τό αἷμα ἔφυγε ἀπ’ τά μάγουλα, ἀπ’
τά χείλια του, πού μπλάβισαν. Ἡ ἀναπνοή του
ἔβγαινε λαχανιαστή καί δύσκολη. 

«Παρασκευή», εἶπε βαθιά καί εἶχε φόβο κι
ἀγωνία στή φωνή. «Πόσες φορές σοῦ εἶπα. Δέ θέ-
λω νά μοῦ μιλᾶς γι’ αὐτό. Ποτέ! Μέ τραυματίζει,
δέν καταλαβαίνες; Μέ πονᾶ!», ἔκαμε νά φωνάξει,
μά κοίταξε ξανά γύρω ἀνήσυχα καί συγκρατήθη-
κε. 

Τόν εἶδε ἡ γυναίκα του καί τρόμαξε.

«Συγχώρεσέ με, ἀγάπη μου, συγχώρα με!»,
ἔκαμε. Ἔχυσε βιαστικά νερό σ’ ἕνα ποτήρι καί τό
ἔφερε στά χείλη του. «Ἔλα, ἀγάπη μου, συγχώρα
με! Πραγματικά δέν ἔπρεπε νά πῶ γι’ αὐτό. Ὄχι
τώρα τουλάχιστον, στήν κατάσταση πού βρίσκε-
σαι».

Γύρισε αὐθόρμητα καί κοίταξε τό σερβιτόρο,
σάν νά γύρευε βοήθεια. Ὁ Ζερβός πρόλαβε
ἀστραπιαῖα καί σήκωσε πάλι τήν ἐφημερίδα του
στό πρόσωπο, τάχατες πώς διαβάζει καί δέν ἔχει
καταλάβει τίποτα.

«Τί ἔπαθες, μπαμπά;», ρώτησε φοβισμένα ὁ
μεγάλος γιός. 

«Τίποτα, τίποτα, παιδί μου», πρόλαβε ἡ Παρα-
σκευή. «Λίγο ζαλίστηκε ὁ πατέρας σου».

«Τίποτα, ἀγόρι μου! Μιά χαρά εἶμαι!», ἀπά-
ντησε ἀμέσως ὁ Κρανιάς καί κοίταξε μέ νόημα τή
γυναίκα του. Ἐκείνη ἀναστέναξε.

«Ἄχ, ἀγάπη μου, δίκιο ἔχει ὁ γιατρός», εἶπε σι-
γά. «Εἶναι τόσο ἐξαντλημένο τό νευρικό σου σύ-
στημα. Κι εἶσαι κι εὐαίσθητος...». 

«Εὐαίσθητος!», εἶπε σκληρά ἀπό μέσα του ὁ
Ζερβός. «Καίγεσαι, Παναγιώτη Κρανιά. Καίγεσαι!
Σέ κυνηγοῦν οἱ Ἐρινύες σου. Τά ξέρει αὐτά ὁ Ζερ-
βός! Τά πέρασε!». Γιά μιά στιγμή ἔνιωσε ἕναν
οἶκτο γιά τόν ἄνθρωπο αὐτό, πού τόσα χρόνια

βάσταζε στή σιωπή ἕνα κρίμα τόσο φοβερό, πού
τόν μαστίγωνε. Μά ὕστερα θυμήθηκε τόν ἀδελφό
του πίσω ἀπό τά κάγκελα κι ἀγρίεψε. «Ἀλλά, ἅμα
καίγεσαι, Κρανιά», συνέχισε μέ ζέση μέσα του,
«ἐκεῖ εἶναι ἡ Ἀστυνομία. Πήγαινε νά παραδοθεῖς,
ἔστω καί σήμερα! Ἀντρίκεια! Τίμια! Καθαρά! Νά
βγεῖ ἀπ’ τή φυλακή ὁ ἀδελφός σου ὁ ἀθῶος πού
’χει νά δεῖ τό χιόνι νά στολίζει τά βουνά εἴκοσι
ἕνα χρόνια τώρα, ἀπό τή νύχτα ἐκείνη πού τόν
σκότωσες, ἐνώ ἐσύ κάνεις μέ τίς παράδες σου
διακοπές χειμερινές, τάχατες νά ξεκουραστεῖς,
καί τριγυρνᾶς μέ τή φαμίλια σου, σάν κύριος, καί
μέ τή γυναικούλα σου πού σέ νταντεύει ἡ ἔρμη
σάν μωρό. Ἀδιάντροπε! Ἄνανδρε!», ξεφώνιζε μές
στήν ψυχή του ὁ Ζερβός κι ὅλο τό αἴσθημά του
γιά τό δίκαιο, πού τό ’χε τόσο ἀνεπτυγμένο μέσα
του, ἔνιωθε νά ἐπαναστατεῖ, νά ξεχειλίζει σάν τό
χείμαρο, πού σπάζει στήν ὁρμή του χίλια φράγ-
ματα. 

Ἡ οἰκογένεια συνέχισε νά τρώει σιωπηλά.
Μονάχα ἡ Παρασκευή ἀκούγονταν νά τιθασεύει
τά παιδιά· «Σταῦρο, ἤρεμα! Μήν κλωτσᾶς τήν
ἀδελφή σου!». «Φωτεινή, πρόσεχε, θά λερω-
θεῖς!». «Ἀργύρη, φάε τίς πατατούλες σου, ἀγάπη
μου!».

Σάν τέλειωσαν, ὁ Ζερβός μαζί μέ τό λογαρια-
σμό φρόντισε ἐπιδέξια, ὅπως ἤξερε, νά ἐξασφαλί-
σει τή διαμονή τους στό ξενοδοχεῖο τους. Τούς
ὑποδέχθηκε ὁ ἴδιος στή ρεσεψιόν. «Σουίτα 324»,
εἶπε ψάχνοντας στίς θυρίδες τό κλειδί. 

«Μιά ταυτότητα παρακαλῶ, κύριε», στράφηκε
στόν Κρανιά. Ἐκεῖνος ἔριξε ἀδιάφορα στόν πά-
γκο τό δελτίο τῆς ταυτότητας. Ὁ Ζερβός τό ἅρπα-
ξε ἀνυπόμονα. Διάβασε στήν μπροστά του ὄψη
τήν ἐπιβεβαίωση πού ἔδινε τέλος σ’ ὁποιαδήποτε
ἀμφιβολία σύμπτωσης. «Παναγιώτης Κρανιάς»·
καί κάτω ἡ φωτογραφία, βγαλμένη, ὅπως φαινό-
τανε, χρόνια πολλά πιό πρίν -ἕνα πρόσωπο νεα-
νικό μέ κατάμαυρα σγουρά μαλλιά, πού στεφα-
νώνανε γλυκά τό φαρδύ μέτωπο καί δυό μάτια
μαῦρα, ἐκφραστικά καί ἔξυπνα. «Ὀμορφόπαιδο»,
ἔκανε μέσα του ὁ Ζερβός. «Ἔτσι θά ἤτανε ὁ ἅγιος
στά νιάτα του. Καί θά ’βρισκε καί μιά Παρασκευή,

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».

sel24-25AGIOS302_¶ÚÔÛÎÏ.EÓ.  3/24/17  8:01 PM  Page 2



γλυκιά καί συνετή, ὅπως τό ἄξιζε, καί θά ’χε τή
φαμίλια του... Ἄχ, Παναγιώτη Κρανιά, ὅλα ἐσύ
τά πῆρες· ὅλα!», στέναξε καί ἔριξε μιά διαπερα-
στική ματιά σέ ’κεῖνον πού στεκότανε μπροστά
του περιμένοντας. «Ὅλα ἴδια τά ’χουνε», σκέ-
φτηκε ξανά, «ὅλα ἐκτός ἀπό τήν ἡμεράδα τῆς
μορφῆς». Ἄφησε βιαστικά τό κλειδί στά χέρια
τοῦ Παναγῆ:

«Ὄνειρα γλυκά, κύριε!», εὐχήθηκε καί ἤξερε
πού ἤτανε εἰρωνικό, σχεδόν χαιρέκακο, ἀφοῦ τό
μάντευε πόσο μαρτύριο θά δοκίμαζε ὁ Κρανιάς
τίς νύχτες του. 

Τίς μέρες πού ἀκολούθησαν δέν ἔγινε τίποτα
τό ἀξιοσημείωτο. Ὁ Ζερβός πρόσεχε διακριτικά
τήν οἰκογένεια. Δέν ἦταν δύσκολο νά παρακο-
λουθεῖ, γιατί ἐρχόνταν πάντα ἀργά, γυρεύοντας
νά εἶναι ὅσο γίνεται πιό μόνοι τους. Πότε καθάρι-
ζε ἕνα τραπέζι ἐκεῖ γύρω, πότε ρωτοῦσε εὐγενικά
ἄν θέλουν ἄλλο τίποτα, τελοσπάντων, ἔβρισκε
πάντα ἕναν τρόπο νά στριφογυρίζει ὅλη τήν ὥρα
δίπλα τους, χωρίς ἐκεῖνοι κἄν νά τόν προσέχου-
νε. 

Μά τό ζευγάρι λέγαν λίγα λόγια, βαρετά. Ἡ
Παρασκευή μάταια πάσχιζε νά ζωηρέψει τή συζή-
τηση. Ἀπογοητευότανε καί ἀσχολιότανε μέ τά
παιδιά. 

Τά παιδιά τοῦ Κρανιᾶ ἦταν -ὅσο τουλάχιστον
διαπίστωσε ὁ Ζερβός- πολύ ἀντίθετα ἀναμεταξύ
τους, ὅσο ἀντίθετοι ἦταν ὁ πατέρας ἀπ’ τόν ἀδελ-
φό του κι ἀπό τή γυναίκα του. Ὁ Σταῦρος, ἴσα μέ
11 χρονώ, εἶχε πάρει ἀπό τόν Παναγιώτη. Ἐριστι-
κός κι ἀτίθασος πιλάτευε τό κοριτσάκι, πού δέν

θά ἦταν πάνω ἀπό τά ἕξι του, κι ἐκεῖνο ὅλο κατέ-
φευγε στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας του. Ἦταν εὐαί-
σθητο ἐκεῖνο κι ὁλόιδιο μέ τήν Παρασκευή καί
στή μορφή καί στήν ψυχή. Ὁ τρίτος, ὁ μικρός, θά
’ταν περίπου τριῶν χρονῶν. Εἶχε μιά χάρη ἐκεῖνο
τό παιδί, εἶχε προσωπικότητα, ὅπως ἔλεγε ὁ Ζερ-
βός, κι ἄς ἦταν κούτσικο. Κοιτοῦσε ἤρεμα κι σο-
βαρά, σάν νά ’τανε μεγάλος ἄνθρωπος· τά μελα-
χροινά ματάκια του παρατηρούσανε τά πάντα,
ἔξυπνα καί μέ προσοχή, σχεδόν μέ ἔνταση. Ἄκου-
γε τή μητέρα του σάν νά ’ταν Εὐαγγέλιο, μέ ὑπο-
μονή καί ὡριμότητα ἀταίριαστη γιά ἕνα μωρό
παιδί. Μέ τό φαγητό δέν τά πήγαινε πολύ καλά,
φαινότανε -ἡ Παρασκευή ἀναγκαζότανε νά τόν
ταΐζει ἡ ἴδια, μέ πολλά διαλείμματα, μά ἄνοιγε τό
στοματάκι του ὑποτακτικά, ὑπάκουα, ὅταν τοῦ
ἔδινε, χωρίς φωνές καί κλάματα. «Μπράβο, τό
ἀγοράκι μου!» ἔλεγε ἡ Παρασκευή μέ τρυφερότη-
τα, «μπράβο, τό παλληκάρι μου! Θά μεγαλώσει ὁ
Ἀργύρης μου». Καί τό παιδάκι χαίρονταν, ἔκανε
μικρά σπαρταριστά γελάκια καί χτυποῦσε τά χε-
ράκια του, πού ἡ μανούλα του τό παίνευε κι ἔλα-
μπε σάν τό φῶς. 

Ὁ Ζερβός κάθισε νά κοιτάξει μιά φορά ἐκείνη
τή σκηνή καί χαμογέλασε μέ τρυφερότητα. Τό
εἶχε ἀγαπήσει ἐκεῖνο τό μικρό, ἥμερο καί καλό.
«Αὐτό», ἔλεγε μέ νόημα, «εἶναι παιδί τοῦ θείου,
ὄχι τοῦ πατέρα του».

Ἔτσι κυλήσανε δυό μέρες, πού ὁ Γιάννης θά
ἔλεγε πώς ἦταν μᾶλλον βαρετές, ὥσπου τήν τρί-
τη, ἐκεῖ πού ἡ οἰκογένεια ἔτρωγε, ὅπως συνήθως
σιωπηλά καί ἄκεφα, οἱ τόνοι ξαφνικά ἀνέβηκαν. 

(Συνεχίζεται)

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 25Ο ΑΓΙΟΣ

* Γιά νά γνωρίσετε
τό ἔργο τῆς χριστια-
νικῆς ἀγάπης.

* * *
* Γιά νά διαπιστώσε-

τε τήν καρποφορία
τῆς Διακονίας μας. 

* Γιά νά προβληματι-
σθεῖτε στόν εὐαίσθητο
χῶρο τῶν κρατουμένων.

* * *
*  Γιά νά νιώσετε τόν

κρατούμενο ἀδελφό ὡς
ἀδελφό τοῦ Xριστοῦ. 

(Mατθ. 25, 40)

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ» ΣTO ΔIAΔIKTYO

\EπιισκεφθεÖτε τήν îστοσελίδα μ ας:  http://www.diakonia-filakon.gr

Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο.
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Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«ὉἍγιος 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
***

«\Eν φυλακFÉ ¦μην, καί ¦λθετε πρός με» (Mατθ. 25, 36)

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤα-
μεῖομέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροι
κρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.086 ôποροιμικροποινίτεςκρα-
τούμενοι.Kαίἐξακολουθοῦννάàποφυλακίζονταικρατούμε-
νοιἔχονταςπροσωπικήμαςâπιστολήστάχέριατουςτήν
™μέρατÉςàποφυλακίσεως,ἡ ὁποίαàποτελεÖ≤ναχαιρετισμό
àγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιάτήνàρχήμιÄς
νέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

***
«\Eφ\ ¬σον âποιήσατε ëνί τούτων τ΅ν àδελφ΅ν μου τ΅ν

âλαχίστων, âμοί âποιήσατε» (Mατθ. 25, 40).

***

AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων

κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.

ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγε-

λίου 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
τόνçβολόσαςστούςπαρακάτωΛογαριασμούςTρα-

πεζ΅ν:

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.

«Mακάριοι οî âλεήμονες, ¬τι αéτοί
âλεηθήσονται» (Mατθ. 5, 7).

^Yπέρ τ΅ν âν ΦυλακαÖς ùντων καί τ΅ν διακο-
νούντων αéτοÖς, τοÜ Kυρίου δεηθ΅μεν. 

(Aἴτησηîερέως)

uΩρες μετανοίας ...
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