
«Κατά τήν Ἀνάληψη τοῦ
Χριστοῦ ἔγινε στήν πράξη ἡ
συμφιλίωση τοῦ Θεοῦ μέ τό
ἀνθρώπινο γένος. Δια-
λύθηκε ἡ παλιά ἔχθρα,
τελείωσε ὁ μακροχρό-
νιος πόλεμος. Κι αὐτό
συνέβαινε ὥς τώρα ὄχι
ἐπειδή μισοῦσε ὁ Θεός
τόν ἄνθρωπο, ἀλλά
ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος ἔδει-
χνε ἀδιαφορία καί ἀχα-
ριστία. Καί τώρα ἡ
ἀλλαγή δέν ἔγινε ἐξαι-
τίας τῶν δικῶν μας κα-
τορθωμάτων ἤ ἐπειδή
ἀλλάξαμε στάση καί συ-
μπεριφορά, ἀλλά ἐξαι-
τίας τῆς ἀπροσμέτρητης
ἀγάπης καί τοῦ ἐνδια-
φέροντος τοῦ Θεοῦ.

Τώρα, στήν Ἀνάληψη,
ἐμεῖς πού δέν ἤμασταν ἄξιοι
νά κατοικοῦμε στόν Παρά-
δεισο, ἐμεῖς πού στό τέλος
καταντήσαμε νά μήν ἀξί-
ζουμε νά ζοῦμε ἐδῶ, στή γῆ,
μέ ἀποτέλεσμα νά γίνει ὁ
κατακλυσμός καί νά χαθεῖ

ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος
ἐκτός τῆς οἰκογένειας τοῦ
Νῶε, ἐμεῖς τώρα οἱ ἀνάξιοι

ἀνεβαίνουμε στόν οὐρανό.
Τά Χερουβίμ ἀνέλαβαν νά
φυλάγουν τόν Παράδεισο,
γιά νά μήν μποῦμε ξανά, καί
τώρα ἐμεῖς τά ξεπεράσαμε,
ἀνεβήκαμε στήν οὐράνια
βασιλεία, ἀγγίξαμε τό θρό-
νο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀνθρώπινη

φύση στό πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ ἔτυχε τιμῆς πού
δέν ἔτυχε ἡ φύση τῶν ἀγγέ-

λων. Ὁ Θεός ἔγινε
ἄνθρωπος. Δέν ἔγινε
ἄγγελος. Ἑνώθηκε μόνο
μέ τήν ἀνθρώπινη φύση.
Καί οἱ ἄγγελοι δέν ζηλεύ-
ουν· ἀντίθετα, χαίρονται,
γιατί χαρά τῶν ἀγγέλων
εἶναι ἡ προκοπή μας καί
πόνος τους ἡ ἐξαθλίωσή
μας... 

Ἄγγελοι ὑπῆρχαν πα-
ντοῦ, γιά νά ὑπηρετοῦν
τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ.
Ὑπῆρχαν καί ὅταν γεν-
νήθηκε καί ὅταν ἀναστή-
θηκε καί σήμερα πού
ἀνέβηκε στούς οὐρα-
νούς. Λέγει ὁ Εὐαγγελι-

στής Λουκᾶς: «Νά, δυό μέ
λευκά φορέματα», πού φα-
νερώνουν μέ τήν ἐμφάνιση
τή χαρά τους, πού εἶπαν
στούς μαθητές: «Ἄνδρες
Γαλιλαῖοι, γιατί στέκεστε
ἔκπληκτοι; Αὐτός ὁ Ἰησοῦς,
πού ἀναλήφθηκε ἀπό σᾶς
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στόν οὐρανό, θά ἔρθει μέ
τόν ἴδιο τρόπο, ὅπως τόν
εἴδατε νά πηγαίνει στόν
οὐρανό» (Πράξ. 1, 10).

Γιατί τά λένε αὐτά οἱ
ἄγγελοι; Μήπως δέν εἶχαν
μάτια οἱ μαθητές; Μήπως
δέν ἔβλεπαν αὐτό πού γι-
νόταν; Δέν εἶπε ὁ
εὐαγγελιστής ὅτι
ἀναλήφθηκε κα-
θώς τόν ἔβλεπαν;
Γιά ποιό λόγο λοι-
πόν στάθηκαν κοντά
τους οἱ ἄγγελοι λέγο-
ντάς τους ὅτι ἀνέβηκε στόν οὐρα-
νό; Γιά δυό λόγους:

Ὁ πρῶτος, γιατί πάντοτε στενοχω-
ριοῦνταν οἱ μαθητές γιά τήν ἀναχώρηση
τοῦ Χριστοῦ. Τούς ἔλεγε ὁ Χριστός: «Κα-
νείς ἀπό σᾶς δέ μ’ ἐρωτᾶ· ποῦ πηγαίνεις;
Ἀλλά ἡ λύπη ἔχει γεμίσει τήν καρδιά σας,
ἐπειδή σᾶς εἶπα αὐτά» (Ἰωάν. 16, 5-6).

Ἐάν λοιπόν δέν ἀντέχουμε, ὅταν ἀποχω-
ριζόμαστε ἀπό φίλους καί συγγενεῖς μας,

πῶς οἱ μαθητές ὅταν ἔβλεπαν
ν’ ἀποχωρίζεται ἀπό αὐτούς
ὁ Σωτήρας, ὁ διδάσκαλος, ὁ
προστάτης, ὁ φιλάνθρωπος,
ὁ ἥμερος, ὁ ἀγαθός, πῶς δέ
θά στενοχωριοῦνταν; Πῶς
δέ θά πονοῦσαν; Γι’ αὐτό
στάθηκε ἐκεῖ ὁ ἄγγελος,
γιά νά καταπραΰνει μέ τήν
ἐπάνοδο τοῦ Κυρίου τή λύ-
πη πού τούς προξένησε ἡ
ἀναχώρησή του. Τούς εἶπε:
Λυπηθήκατε, ἐπειδή ἀναλή-
φθηκε; Ἀλλά μή λυπᾶστε πιά,
γιατί θά ἐπιστρέψει καί πάλι.

Ὁ δεύτερος: Ὁ Ἰησοῦς
ἀναλήφθηκε στόν οὐρανό.

Ὅμως ἡ ἀπόσταση ἦταν μεγάλη καί τά
ἀνθρώπινα μάτια δέν εἶχαν τή δύναμη νά
δοῦν μέχρι τούς οὐρανούς τό σῶμα πού
ἀναλήφθηκε. Ἀλλά ὅπως ἕνα πουλί πού
πετᾶ στά ὕψη, ὅσο πιό ψηλά ἀνεβαίνει, τό-
σο περισσότερο χάνεται ἀπό τά μάτια μας,
ἔτσι ἀκριβῶς καί τό σῶμα ἐκεῖνο, ὅσο ἀνέ-
βαινε πιό ψηλά, τόσο περισσότερο χανό-
ταν, ἐπειδή ἡ ἀδυναμία τῶν ματιῶν τους
δέν μποροῦσε νά τό παρακολουθήσει σ’
ὅλο τό μῆκος τῆς ἀπόστασης. Γι’ αὐτό στά-
θηκαν κοντά τους οἱ ἄγγελοι, λέγοντάς
τους ὅτι ἀναλήφθηκε ἀπό σᾶς στόν οὐρα-
νό, γιατί ἦταν Θεός. Ἀλλά θά ἔρθει καί πάλι
μέ τόν ἴδιο τρόπο, ὅπως ἔφυγε. 

Ἄς προσέξουμε, ἀγαπητοί, αὐτήν τήν
ἐπιστροφή τοῦ Κυρίου. Γιατί καί ὁ Παῦλος
λέγει: «Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θά κατεβεῖ ἀπό τόν
οὐρανό μέ πρόσταγμα, μέ φωνή ἀρχαγγέ-
λου· καί ἐμεῖς οἱ ζωντανοί, πού θ’ ἀπομεί-
νουμε τότε στή ζωή, θ’ ἁρπαχθοῦμε μέ σύν-
νεφα, γιά νά συναντήσουμε τόν Κύριο στόν
ἀέρα» (Α΄ Θεσ. 4, 15-16), ἀλλά ὄχι ὅλοι.
Ὅτι λοιπόν δέ θά ἁρπαχθοῦμε ὅλοι, ἀλλά
ἄλλοι θά παραμείνουν καί ἄλλοι θά ἁρπα-
χθοῦμε, ἀκοῦστε τί λέγει ὁ Χριστός· «Τότε
θά βρεθοῦν δύο γυναῖκες νά ἀλέθουν στόν
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ἴδιο μύλο. Ἡ μιά παραλαμβάνεται καί ἡ
ἄλλη ἀφήνεται. Δυό θά βρίσκονται στό
ἴδιο κρεβάτι. Ὁ ἕνας παραλαμβάνεται καί ὁ
ἄλλος ἀφήνεται» (Ματθ. 24, 40-41).

Τί θέλουν νά ποῦν αὐτά τά αἰνιγματικά
λόγια; Τί θέλει νά πεῖ αὐτό τό ἀπόκρυφο
μυστήριο; Μέ τό μύλο μᾶς φανέρωσε
ὅλους ἐκείνους πού ζοῦν μέσα στή φτώχια
καί στή δυστυχία καί μέ τό κρεβάτι καί τίς
ἀνέσεις ὑπονοεῖ ὅλους ἐκείνους πού ζοῦν
μέσα στά πλούτη καί τίς τιμές. Καί ἐπειδή
ἤθελε νά δείξει ὅτι ἀπό τούς φτωχούς καί
σώζονται καί ὁδηγοῦνται στήν ἀπώλεια,
εἶπε ὅτι καί ἀπό τίς δυό πού βρίσκονται
στό μύλο, ἡ μιά παραλαμβάνεται καί ἡ
ἄλλη ἀφήνεται· καί ἀπό τούς δυό πού εἶναι
στό κρεβάτι, ὁ ἕνας παραλαμβάνεται καί ὁ
ἄλλος ἀφήνεται. Ἔτσι δηλώνει ὅτι οἱ ἁμαρ-
τωλοί ἀφήνονται ἐδῶ καί περιμένουν τήν
τιμωρία, ἐνῶ οἱ δίκαιοι ἁρπάζονται στά
σύννεφα. Ὅπως δηλαδή ὅταν ὁ βασιλιάς
πηγαίνει σέ μιά πόλη, ὅλοι οἱ ἀξιωματοῦχοι
καί ἄρχοντες καί ὅσοι ἔχουν μεγάλη οἰκει-
ότητα μαζί του, τόν συναντοῦν ἀφοῦ
βγοῦν ἔξω ἀπό τήν πόλη, οἱ κατάδικοι
ὅμως καί οἱ τιμωρημένοι φυλάγονται στίς
φυλακές περιμένοντας τήν ἀπόφαση τοῦ
βασιλιᾶ, ἔτσι κι ὅταν ἔρχεται ὁ Κύριος,
ὅσοι ἔχουν παρρησία τόν συναντοῦν στόν
ἀέρα καί ὅσοι αἰσθάνονται τό βάρος τῶν
πολλῶν ἁμαρτιῶν στή συνείδησή τους πε-
ριμένουν στή γῆ τόν κριτή. 

Ἐδῶ θά σταματήσω τήν ὁμιλία μου,
ἀφοῦ σᾶς ἀφήσω ζωηρή τή μνήμη ἐκείνης
τῆς ἡμέρας, ὥστε οὔτε ὁ πλούσιος νά χαί-
ρεται γιά τόν πλοῦτο του οὔτε ὁ φτωχός
νά θεωρεῖ τόν ἑαυτό του δυστυχισμένο
γιά τή φτώχια του, ἀλλά ὁ καθένας, κατά
τή συνείδησή του, νά κάνει εἴτε αὐτό εἴτε
ἐκεῖνο. Γιατί οὔτε ὁ πλούσιος εἶναι εὐτυχι-
σμένος οὔτε ὁ φτωχός εἶναι δυστυχισμέ-
νος, ἀλλά ὅποιος θά κριθεῖ ἄξιος γιά τήν

ἁρπαγή ἐκεί-
νη μέσα στά
σ ύ ν ν ε φ α
εἶναι εὐτυχι-
σμένος καί
τρισευτυχι-
σ μ έ ν ο ς ,
ἔστω καί ἄν
εἶναι ὁ
πιό φτω-
χός ἀπ’
ὅλους. Ὅπως βέβαια εἶναι ἐλεεινός καί τρι-
σάθλιος ὁ ἁμαρτωλός, ἔστω καί ἄν εἶναι ὁ
πιό πλούσιος ἀπ’ ὅλους. Γι’ αὐτό τό λέγω,
γιά νά θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μας ὅσοι
εἴμαστε ἁμαρτωλοί καί νά παίρνουν θάρ-
ρος ὅσοι ἀγωνίζονται ἐναντίον τῆς ἁμαρ-
τίας· ἤ καλύτερα, νά μήν παίρνουν μόνο
θάρρος, ἀλλά καί νά προφυλάγονται· οὔτε
ἐκεῖνοι νά θρηνοῦν μόνο, ἀλλά καί νά
ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς. 

Γιατί εἶναι δυνατόν καί ὁ κακός, ἀφοῦ
ἐγκαταλείψει τήν πονηρία, νά ἐπιστρέψει
στήν ἀρετή καί νά μπορέσει νά γίνει ἴσος μ’
ἐκείνους πού ἀπό τήν ἀρχή ζοῦν ἐνάρετα.
Αὐτό ἄς φροντίσουμε καί ἐμεῖς. Καί ὅσοι
αἰσθάνονται ὅτι εἶναι ἐνάρετοι, ἄς παραμέ-
νουν στήν εὐσέβεια, μεγαλώνοντας πάντο-
τε αὐτό τό καλό ἀπόκτημα καί αὐξάνοντας
τό προηγούμενο θάρρος τους. Ὅσοι ὅμως
δέν ἔχουμε θάρρος καί αἰσθανόμαστε τό
βάρος πολλῶν ἁμαρτιῶν μας, ἄς ἀλλάξου-
με τρόπο ζωῆς, ὥστε, ἀφοῦ ἀποκτήσουμε
τό θάρρος τῶν ἄλλων, νά ὑποδεχθοῦμε
ὅλοι μαζί καί μέ τήν ἴδια ψυχική διάθεση
καί μέ τήν τιμή πού ἁρμόζει τό βασιλιά
τῶν ἀγγέλων καί νά ἀπολαύσουμε τή μα-
κάρια ἐκείνη χαρά «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καί τό κράτος, ἅμα
τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί
ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν».
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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»34 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

§15

ΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΤΟΥ
ΙΗΣΟΥ ΣΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ

«Πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι

ὄχλοι ἐπί τήν θεωρίαν ταύτην,

θεωροῦντες τά γενόμενα, τύ-

πτοντες ἑαυτῶν τά στήθη ὑπέ-

στρεφον»  (Λουκ. 23, 48)

Εἴπαμε. Οἱ πρῶτοι ἀκροατές τῆς συ-
νοπτικῆς καί τελευταίας ὁμιλίας τοῦ Ἰη-
σοῦ πάνω ἀπό τό Σταυρό ἦταν οἱ δυό
ληστές. Οἱ δεύτεροι ἦταν ἡ Ρωμαϊκή
φρουρά μέ ἐπικεφαλῆς τό Διοικητή της,
τόν ἑκατόνταρχο ἤ κεντυρίωνα, ὁ ὁποῖος
μέ λίγους Ρωμαίους στρατιῶτες ἦταν
πλησιέστερα πρός τόν Ἐσταυρωμένο
Ἰησοῦ ἀπ’ ὅ,τι οἱ ὑπόλοιποι στρατιῶτες. 

Ἄλλοι ἀκροατές; 
Ἄλλοι ἀκροατές τῆς τελευταίας ὁμι-

λίας τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ ἦταν
ἕνας ἱκανός ἀριθμός ἀπό τόν ὄχλο.
Εἶναι οἱ Ἰουδαῖοι ἐκεῖνοι πού δέν εἶχαν
κανένα λόγο νά παραβρίσκονται πάνω
στό Γολγοθᾶ. Οὔτε καί κανείς τούς πρό-
σταξε νά εἶναι παρόντες, θεατές τῆς
σταυρικῆς θυσίας τοῦ Σωτήρα μας Ἰη-

σοῦ Χριστοῦ. Βρέθηκαν ἐκεῖ μόνον ἀπό
περιέργεια. Τό μοναδικό, λοιπόν, κίνη-
τρό τους νά ἀφήσουν τά σπίτια τους ἤ
τίς δουλειές τους καί νά πάρουν τό δρό-
μο πρός τό Γολγοθᾶ ἦταν ἡ ἀνθρώπινη
περιέργεια. Αὐτή τήν περιέργεια τή βλέ-
πουμε στήν πρώτη γυναίκα τῆς γῆς, σ’
ἐκείνη τήν Εὔα, μέσα στόν ἐπίγειο πα-
ράδεισο, μέ τά γνωστά μετέπειτα θλιβε-
ρά ἀποτελέσματα πού γνωρίζουμε ὅλοι
μας. 

Ἐδῶ πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι
αὐτός ὁ ὄχλος, στόν ὁποῖο ἀναφερόμα-
στε, δέν εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὄχλος πού στήν
ἀνακριτική διαδικασία τοῦ Ρωμαίου
Ἐπάρχου, τοῦ Ποντίου Πιλάτου, μέ τόν
Ἰησοῦ, στεκόταν μέ τίς ὧρες ἔξω ἀπό τό
Πραιτώριο καί οὔρλιαζε μέ ἐμπάθεια
καί κακία, νά καταδικασθεῖ σέ σταυρι-
κό θάνατο ὁ «λαοπλάνος» Ἰησοῦς. Δέν
εἶναι ὁ ὄχλος αὐτός, πού στή συνέχεια
ἀκολούθησε τή μαρτυρική πορεία τοῦ
Ἰησοῦ μέχρι τόν τόπο τῆς ἐκτέλεσής του
στό φρικτό Γολγοθᾶ, ἔξω ἀπό τά τείχη
τῆς Ἁγίας Πόλης Ἱερουσαλήμ. Μπροστά
ὁ καταδικασμένος Ἰησοῦς καί δεξιά καί
ἀριστερά του ὁ φανατισμένος αὐτός
ὄχλος, πιστός στίς προσταγές τῶν
Ἀρχιερέων, Πρεσβυτέρων καί Γραμμα-

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ὅσο χαμηλά κι ἄν πέσει, ποτέ δέν τό παραδέχε-
ται ὅτι εἶναι παλιάνθρωπος. Ἀκόμα καί ἡ ἀθλιότητα τοῦ ἀνθρώ-
που δείχνει τό μεγαλεῖο του. Εἶναι ἡ ἀθλιότητα ἑνός μεγάλου. Ὁ
ἄνθρωπος καί στή χειρότερη μορφή ἠθικῆς ἀθλιότητας μοιάζει μέ
ξεπεσμένο βασιλιά. Ζεῖ μέ τήν νοσταλγία καί τόν πόθο τῆς ἀποκα-
ταστάσεώς του. Θέλει νά ξαναγυρίσει στό θρόνο του. Καί θρόνος
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀρετή, εἶναι ἡ τελειότητα».

(Πασκάλ)
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τέων, τόν ἔβριζε μέ ὅλη του τήν κακία,
ὥσπου ἔφθασε ἡ ἐλεεινή αὐτή πομπή
στό Γολγοθᾶ! Ὄχι. Αὐτός ὁ ἄλλος λαός,
στόν ὁποῖο ἡμεῖς ἀναφερόμαστε, δέν
εἶχε καμιά σχεδόν σχέση μέ τούς «τζι-
χαντιστές» τῶν Φαρισαίων, μέ τόν φα-
νατισμένο αὐτόν ὄχλο. Ὁ λαός αὐτός
βρέθηκε στό δράμα τοῦ Ἰησοῦ ἀπό πε-
ριέργεια καί μόνο. Καί εἶδε. 

Τί εἶδε;
Εἶδε πράγματα πού τόν τρόμαξαν,

ἀλλά καί τόν προβλημάτισαν. Τή στιγμή
πού ὁ Ἰησοῦς «κράξας φωνῇ μεγάλῃ
ἀφῆκε τό πνεῦμα», ἔγιναν τρομερά γε-
γονότα. Ἕνα σκοτάδι τύλιξε ὅλη τή γῆ
«ἀπό ὥρας ἕκτης ἕως ὥρας ἐνάτης»
(Λουκ. 23, 44). Τό καταπέτασμα στό
Ναό σχίσθηκε ἀπό πάνω μέχρι κάτω.
Σεισμός ταρακούνησε τήν Ἁγία Πόλη. Οἱ
βράχοι σχίσθηκαν. Τά μνήματα ἄνοιξαν.
Πολλά σώματα νεκρῶν σηκώθηκαν ἀπό
τά μνήματα. Καί μετά τήν ἔγερση, οἱ νε-
κροί εἰσῆλθαν στήν Ἁγία Πόλη καί πα-
ρουσιάσθηκαν σέ πολλούς Ἱεροσολυμί-
τες. Ὁ ἑκατόνταρχος καί ὅσοι ἦταν μαζί
του, ὅταν εἶδαν τά ἔκτακτα αὐτά συ-
νταρακτικά γεγονότα, τρόμαξαν. Σάστι-
σαν. Δέν ἤξεραν τί νά κάνουν. Τότε ὁ
ἑκατόνταρχος ὁμολόγησε καί εἶπε:
«ΑΛΗΘΩΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΗΝ ΟΥΤΟΣ»
(Ματθ. 27, 54). Πίστεψε στή θεότητα
τοῦ Ἰησοῦ. 

Οἱ περίεργοι ἀκροατές τί ἀπέγιναν; 
Οἱ «συμπαραγενόμενοι», ὅσοι εἶχαν

ἔλθει νά δοῦν ἀπό περιέργεια τό θέαμα

αὐτό, τή σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ πάνω στό
Γολγοθᾶ, καί προστέθηκαν στούς
ἄλλους, πού βλασφημοῦσαν τόν κατάδι-
κο Ἰησοῦ μέ τίς πιό φρικτές βλασφημίες
τους, αὐτοί συγκλονίσθηκαν ἀπ’ ὅσα
εἶδαν πάνω στό Γολγοθᾶ. Μιά ἐνοχή βά-
ρυνε τίς ψυχές τους. Καί τό φοβερό. Γύ-
ρισαν νά πᾶνε στά σπίτια τους μέ βαριά
καρδιά. Μέ μιά λύπη μεγάλη. Τόση,
ὥστε «τύπτοντες ἑαυτῶν τά στήθη ὑπέ-
στρεφον». Γύριζαν πίσω στήν πόλη καί
στά σπίτια τους χτυπώντας τά στήθη
τους!

Γιατί χτυποῦσαν τά στήθη τους; 
Γιατί μέσα στό στῆθος εἶναι ἡ καρ-

διά. Καί ἡ καρδιά θεωρεῖται ἕδρα τῆς
ζωῆς καί τῆς ἁμαρτίας. Αὐτό ἔκανε καί
ὁ τελώνης τῆς παραβολῆς. «Ἔτυπτεν
εἰς τό στῆθος αὑτοῦ λέγων· ὁ Θεός ἱλά-
σθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Ἔτσι χτυ-
ποῦσε καί ὁ λαός αὐτός τά στήθη του μέ
πόνο πολύ καί λύπη μεγάλη, ὥσπου
ἔφθασαν στά σπίτια τους. Ἡ περιέργειά
τους τούς στοίχισε πολύ ἀκριβά. Χτυ-
ποῦσαν ἀκριβῶς αὐτήν τήν κακή πε-
ριέργειά τους. Χτυποῦσαν τήν ὥρα πού
ἀποφάσισαν νά πᾶνε κι αὐτοί στό Γολ-
γοθᾶ, κοντά στούς Ἰουδαίους, τούς
ὁποίους φανάτισαν οἱ Ἀρχιερεῖς καί ἔγι-
ναν οἱ πιό ἄσπονδοι ἐχθροί -μάρτυρες
κατηγορίας κατά τοῦ Ἰησοῦ καί οὔρλια-
ζαν στό Πραιτώριο «σταυρωθήτω» καί
«ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν» (Ἰωάν.
19 , 15).

Ὡστόσο ὁ ἑρμηνευτής σημειώνει καί
τοῦτο τό εὐχάριστο: Ἡ κατάπληξη καί ὁ
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τρόμος ἀπό τά ὁποῖα καταλήφθηκαν οἱ
Ἰουδαῖοι εἶναι τό προοίμιο τῆς μετάνοι-
ας. Καί πράγματι αὐτό ἔγινε. Τήν ἡμέρα
τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν ὁ Ἀπ. Πέτρος μί-
λησε στούς Ἰουδαίους καί τούς παροι-
κοῦντες στήν Ἱερουσαλήμ, ἄκουσαν μέ
χαρά τή διδασκαλία του καί «ἐβαπτί-
σθησαν, καί προσετέθησαν τῇ ἡμέρᾳ
ἐκείνῃ ψυχαί ὡσεί τρισχίλιαι» (Πράξ. 2,
41). Καί εἶναι περισσότερο ἀπό βέβαιο
ὅτι ἀνάμεσα στούς τρεῖς περίπου χιλιά-
δες πιστεύσαντες καί βαπτισθέντες Ἰου-
δαίους συμπεριλαμβάνονται, ἄν ὄχι
ὅλοι, πολλοί ἀπό ἐκείνους τούς θεατές
πού ἀπό περιέργεια παρακολούθησαν
τό σταυρικό θάνατο τοῦ Ἰησοῦ. Ἔτσι,
στούς μετανοήσαντες στό Γολγοθᾶ, τόν
ληστή καί τόν ἑκατόνταρχο Λογγίνο μέ
τούς δυό στρατιῶτες του, προστέθηκαν
καί ἑκατοντάδες Ἰουδαῖοι. Πλούσια ἡ
πνευματική καρποφορία τῆς τελευταίας
συνοπτικῆς διδαχῆς τοῦ Χριστοῦ στό
Γολγοθᾶ!

Ἰησοῦ, 
Συλλογίζομαι τόν «συμπαραγενόμε-

νο» ὄχλο τῶν Ἰουδαίων, ὁ ὁποῖος δέν
πῆγε στό Γολγοθᾶ γιά νά ὑβρίσει τόν
κατάδικο Ἰησοῦ, ὅπως ὁ ἄλλος, ὁ φανα-
τισμένος ὄχλος, πού κουράσθηκε νά
κραυγάζει καί νά ζητᾶ τήν πιό σκληρή,
ἀπάνθρωπη καί ὀδυνηρή τιμωρία· σταύ-
ρωση τοῦ «λαοπλάνου» Ἰησοῦ, ὅπως
τόν χαρακτήριζαν.

Ὁ «συμπαραγενόμενος» ὄχλος ἀνέβη-
κε στό Γολγοθᾶ, παρακινούμενος ἀπο-
κλειστικά καί μόνο ἀπό περιέργεια. Γιά
νά παρακολουθήσει τήν τελευταία φάση
τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους τοῦ ἐσταυρωμέ-
νου Ἰησοῦ. Ἦταν, λοιπόν, ἡ περιέργεια
κακή ἤ καλή; Ἀρχικά φαίνεται κακή. Ἄν
ὅμως τήν κρίνουμε ἀπό τό ἀποτέλεσμα,
θά τή λέγαμε καλή. Ὁπωσδήποτε ἦταν
μιά περιέργεια χωρίς δόλο. Ἦταν ἄδο-
λη. Γιατί τούς ὁδήγησε στή μετάνοια,
ὅπως φαίνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι «θε-
ωροῦντες τά γενόμενα, τύπτοντες

ἑαυτῶν τά στήθη ὑπέστρεφον» (Λουκ.
23, 48). Κι αὐτό τό «τύπτοντες» εἶναι
τό προοίμιο τῆς μετάνοιας καί τῆς τε-
λικῆς σωτηρίας.

Ἰησοῦ, 
Στά χρόνια τῆς ἄγνοιάς μου δέν

ἔκανα καμιά διάκριση ἀνάμεσα στήν
κακή καί στήν καλή περιέργεια. Ὅταν
ὅμως σέ γνώρισα συνειδητά, σέ πίστε-
ψα, σέ ἀγάπησα καί ἄρχισα νά δια-
κονῶ τό θεῖο λόγο σου δειλά-δειλά
ἀρχικά, τότε πιά διαπίστωσα τό χάος
πού ὑπάρχει ἀνάμεσα στήν κακή καί
στήν καλή περιέργεια. Ἡ πρώτη ὁδη-
γεῖ στήν κόλαση, ὅπως ἐκείνη τῆς
Εὔας, ἐνῶ ἡ δεύτερη ὁδηγεῖ στόν πα-
ράδεισο. Ἡ περιέργεια ὑπάρχει σέ
ὅλους μας. Αὐτό δέν εἶναι ἐπιλήψιμο.
Δέν εἶναι ἁμαρτία. Ἁμαρτία εἶναι ἡ
κακή χρήση της. Κι ἐγώ, ὤ Ἰησοῦ,
προσπαθοῦσα πάντα νά κάνω καλή
χρήση.

Θυμᾶμαι στά φοιτητικά μου χρόνια,
ὅταν ὅλη μου τήν καλή περιέργεια τήν
πῆραν τρεῖς εἰκόνες: Ἡ δική Σου, τῆς
Παναγίας Μητέρας Σου, ἐκεῖ στό πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί
μιά ἄλλη εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου
στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ. Ἐκεῖ περνοῦσα τίς πιό πολλές
καί καλές ὧρες τῆς καθημερινῆς μου
ζωῆς. Καί δέν μοῦ ἔκανε καρδιά νά
πάρω τά μάτια μου ἀπ’ αὐτές καί νά
φύγω. Κι ὅταν τελικά ἔφευγα, ἔνιωθα
τόν ἑαυτό μου πανίσχυρο, ὥστε νά
μπορῶ νά νικῶ κάθε πειρασμό καί νά
τόν ἀντιπαρέρχομαι ἀδιάφορα. 

Ἄλλοτε πάλι, ὅταν βρισκόμουν στό
γενέθλιο χωριό μου, περίμενα τίς
ἑσπερινές ὧρες γιά νά ἱκανοποιήσω
μιά ἄλλη περιέργεια. Νά βλέπω ἀχόρ-
ταγα τόν ἔναστρο οὐρανό. Ἰησοῦ, τί
θέαμα ἦταν ἐκεῖνο! Ἦταν σάν νά
ἔβλεπα Ἐσένα τόν ἴδιο ἀφοῦ, ὅπως
μαρτυρεῖ ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, ὁ Ἰω-
άννης, «πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καί
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χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἕν ὅ γέγο-
νεν» (Ἰωάν. 1, 3). Ὅλα τά δημιουργή-
ματα δημιουργήθηκαν ἀπό Σένα καί
σέ συνεργασία πάντα μέ τόν Πατέρα
καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί χωρίς Ἐσέ-
να δέν ἔγινε τό παραμικρό ἀπ’ ὅλα
ὅσα ἔχουν γίνει. Καί καθώς ἀπολάμ-
βανα μέ ὅλη μου τήν ψυχή τό ὑπερθέ-
αμα τοῦ ἔναστρου οὐρανοῦ, θυμόμου-
να τό μεγάλο ποιητή σου, τόν προφή-
τη Δαβίδ, πού διακηρύττει καί λέγει:
«Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ».
Καί μαζί μέ τόν προφήτη σου, τό ἴδιο
λέγω καί διηγοῦμαι κι ἐγώ παντοῦ
καί πάντοτε. Καί τό ἄλλο, Ἰησοῦ.
Βλέπω, πιό πάνω ἀπό τά ἄστρα καί
τή σελήνη, τήν Οὐράνια Πολιτεία σου
μέ ὅλους τούς Ἁγίους, τούς Μάρτυρες
καί τούς Ἀγγέλους σου καί αὐθόρμη-
τα τραγουδῶ καί λέγω: «Σέ Σένα πιό
κοντά θερμά ποθῶ νά ρθῶ, Θεέ,...»!

Ἡ καλή περιέργειά μου μέ κρατᾶ
ἀκίνητο μπροστά «στά κρίνα τοῦ
ἀγροῦ», στά ἄνθη τῆς γῆς. Στέκω
μπροστά σ’ ἕνα κρίνο, τό κοιτῶ μέ
περιέργεια καί θέλγεται ἡ ταπεινή
ψυχή μου. Τό βλέπω καί δέν θέλω νά
τό ἀφήσω. Μένω ἐκεῖ ὅσο χρόνο δια-
θέτω. Τό κοιτῶ καί ψιθυρίζω: Νά, Ἰη-
σοῦ, ἕνα κρίνο θέλω νά γίνω κι ἐγώ.
Κρίνο εὐωδιαστό πού σάν ἄλλο θυ-
μίαμα θά ἀναπαύει τή θεία σου μεγα-
λειότητα.

Ἕνας Στρατηγός ὡς προσκυνητής
σέ ἕνα ἱστορικό Μοναστήρι, συνάντη-
σε τή Μοναχή πού φρόντιζε τά ἄνθη.
Ρώτησε ὁ Στρατηγός τή Μοναχή:
«Ἀδελφή, τί εἶναι ὁ Θεός;». Καί ἡ Μο-
ναχή ἀποκρίθηκε: «Στρατηγέ μου, τά
γράμματά μου εἶναι λίγα. Δέν ξέρω
νά σᾶς ἀπαντήσω στό ἐρώτημά σας.
Ὅμως κρατῆστε στά χέρια σας αὐτό
τό κρίνο, κι αὐτό θά σᾶς δώσει τήν
ἀπόκριση». Ὁ Στρατηγός δέν ἤθελε τί-
ποτε ἄλλο. Πῆρε τήν ἀπάντηση ἀπό
τό πανέμορφο καί εὐωδιαστό κρίνο!

Ὤ Ἰησοῦ, ποῦ ἀλλοῦ νά στραφῶ μέ
περιέργεια καί νά μή σέ βρῶ μπροστά
μου; Ἀνοίγω τόν 148ο ψαλμό τοῦ Δαβίδ
καί σέ βλέπω παντοῦ. Στόν ἥλιο, πού
μᾶς φωτίζει καί μᾶς θερμαίνει τό κατα-
χείμωνο. Στή σελήνη, πού μᾶς φωτίζει
μέσα στή νύχτα. Στά ἄστρα, πού ὅλα
διακηρύττουν Ἐσένα, τό Δημιουργό
τους. Στή θάλασσα καί θαυμάζω Ἐσέ-
να, «τόν ἐν ὕδατι τήν γῆν κρεμάσαντα».
Στό χιόνι καί στό χαλάζι καί στή θύελ-
λα, καί ἡ σκέψη μου μένει γιά πάντα
στήν ἀγάπη σου. Στά καρποφόρα δέν-
δρα, στά ζῶα καί τά πουλιά, καί θέλω
νά τά βλέπω συνέχεια, ὥσπου χάνονται
ἀπό μπροστά μου. Καί γιά νά μή μα-
κρύνω ἄλλο τό λόγο μου γιά τούς ἀνα-
γνῶστες, τελειώνω μέ τό λόγο τοῦ Προ-
φήτη σου: «Ποῦ πορευθῶ ἀπό τοῦ πνεύ-
ματός σου καί ἀπό τοῦ προσώπου σου
ποῦ φύγω; Ἐάν ἀναβῶ εἰς τόν οὐρανόν,
σύ ἐκεῖ εἶ. Ἐάν καταβῶ εἰς τόν ᾃδην,
πάρει. Ἐάν κατασκηνώσω εἰς τά ἔσχα-
τα τῆς θαλάσσης καί ἐκεῖ ἡ χείρ σου
ὁδηγήσει με...» (Ψαλμ. 138, 7-9). Ποῦ
νά πάω, Θεέ μου, ὥστε νά εἶμαι μακριά
ἀπό τό πνεῦμα σου; Καί ποῦ νά κατα-
φύγω ὥστε νά μή σέ βλέπω; Ἄν ἀνεβῶ
στόν οὐρανό, σύ ἐκεῖ ὑπάρχεις. Ἄν κα-
τεβῶ στόν Ἅδη καί ἐκεῖ εἶσαι σύ. Ἄν
κατασκηνώσω στό βάθος τῶν ὠκεανῶν,
κι ἐκεῖ ὑπάρχεις. Καί τό στοργικό σου
χέρι θά μέ στηρίξει καί θά μέ καθοδηγή-
σει. 

Ὤ Ἰησοῦ, ὤ γλυκιά μου καλή περιέρ-
γεια, ποῦ ἀλλοῦ νά γυρίσω καί νά δῶ
κάτι καλύτερο καί ἀνώτερο ἀπό Σένα;
Γι’ αὐτό, ὅσο μέ ἀφήνεις νά ζῶ ἀκόμη
στήν προσφυγιά τῆς γῆς, Σύ μόνον ἀπο-
κλειστικά εἶσαι καί θά εἶσαι ἡ περιέρ-
γειά μου. Κι ὅταν περάσω ἀπό τήν προ-
σφυγιά στήν Οὐράνια Πολιτεία σου, κο-
ντά σέ Σένα, στόν Πατέρα καί στό Ἅγιο
Πνεῦμα, τότε πιά ἡ περιέργειά μου γιά
Σένα θά ὁλοκληρωθεῖ καί θά φθάσει
στήν τελειότητα.                         

Σεβαστιανός 

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 37ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

sel34-37AgioiGolgotha_¶ÚÔÛÎÏ.EÓ.  6/11/17  6:40 PM  Page 5



§ 8
Εἶναι ἕνα πνευματικό θησαυροφυλάκιο

ὁ περίφημος αὐτός διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ
τή Χαναναία γυναίκα. Δέν εἶναι ἕνα καί
δυό καί τρία τά
ἠθικά καί πνευ-
ματικά χαρί-
σματα τῆς
καλῆς καί στορ-
γικῆς αὐτῆς Μη-
τέρας στή γῆ
Χαναάν.  Εἶναι
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α .
Εἶναι πολλά. Κι
ὅλα αὐτά εἶναι
ἀναγκαῖα καί
στή δική μας,
τήν προσωπική
ζωή. 

Αὐτή τή φορά
μᾶς ἐντυπωσιάζει κάτι πρόσθετο στή ζωή
τῆς πονεμένης Χαναναίας, τό ὁποῖο πρέ-
πει νά γίνει καί δικό μας πνευματικό χάρι-
σμα. Κι αὐτό τό ἄλλο εἶναι ἡ ἐπιμονή τῆς
Χαναναίας. Ξαναδιαβᾶστε τήν περικοπή,
ὅπως τήν παρουσιάζει ὁ Εὐαγγελιστής
Ματθαῖος, ὅπως καί τήν περικοπή τοῦ
Εὐαγγελιστῆ Μάρκου, πού κι αὐτή ἀναφέ-
ρεται στό διάλογο τοῦ Ἰησοῦ μέ τήν εὐλο-
γημένη αὐτή γυναίκα τῆς Χαναάν. 

Ὁ Ἰησοῦς, ὅπως ξέρουμε ἀπό τήν ὅλη
του τριετή ἱεραποστολική διακονία, «πε-
ριῆγεν τάς πόλεις πάσας καί τάς κώμας
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καί

κηρύσσων τό Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας
καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον» (Ματθ. 9,
35). Στήν τριετή αὐτή πορεία τῆς ἀγάπης
του ὁ Ἰησοῦς μέ ἕνα καί μόνο λόγο θερά-
πευε κάθε ἀρρώστια, «πᾶσαν νόσον». Τόν

παρακαλοῦσε ὁ
τυφλός νά τοῦ
ἀνοίξει τά μάτια
καί ὁ Ἰησοῦς
ἀ π α ν τ ο ῦ σ ε ,
« ἀ ν ά β λ ε ψ ο ν »
(Λουκ. 18, 42).
Καί ὁ τυφλός
ἔβλεπε, ὅπως
ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι. 

Ἐδῶ ὅμως
στήν περίπτω-
ση τῆς Χαναναί-
ας, γιατί αὐτό τό
μαρτύριο στήν

πληγωμένη γυναίκα; Δέν μποροῦσε, στήν
παράκληση τῆς Χαναναίας «ἐλέησόν με,
Κύριε, υἱέ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς
δαιμονίζεται», νά ἀποκριθεῖ κι ἐδῶ, ὅπως
στή Γαλιλαία καί Ἰουδαία καί Σαμάρεια,
καί νά τῆς πεῖ· «γύναι, ὕπαγε, ἡ θυγάτηρ
σου ἰάθη»; Καί ἀσφαλῶς μποροῦσε. Τήν
ταλαιπώρησε ὅμως, γιά νά φανεῖ ἡ μεγά-
λη καί ἀκράδαντη πίστη της, ὥστε νά
ἐκφράσει ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς τό θαυμασμό
του καί νά τῆς πεῖ: «Ὦ γύναι, μεγάλη
σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέ-
λεις». Ἐξάλλου θεμέλιο ἰσχυρό γιά κάθε
ἀνθρώπινο αἴτημα εἶναι ἡ πίστη. Σέ μιά
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ψυχή πού ζητᾶ ἀκόμα καί τήν ἀνάσταση
τοῦ νεκροῦ καί ἐφόσον τό θέλει καί ὁ Θε-
ός, θά κράξει: «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (Ἰωάν.
11, 43). Καί «ὁ Λάζαρος» θά ἐξέλθει. Βασι-
κός ὅρος, γιά νά μᾶς ἀκούσει ὁ Θεός, εἶναι
ἡ βαθιά πίστη καί μαζί καί ἡ ἀγάπη στό
Σωτήρα Χριστό. Ἐπηρεασμένοι πολλές
φορές ἀπό τόν πόνο ἤ ἀπό τήν ἀγάπη τήν
πολλή, ζητοῦμε πράγματα τά ὁποῖα, ἄν
μᾶς ἀκούσει ὁ Θεός καί τά δώσει, δέν θά
εἶναι γιά τό καλό τοῦ ἀνθρώπου γιά τόν
ὁποῖο προσευχόμαστε. Γι’ αὐτό ὀ Ἀπόστο-
λος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος λέγει:
«Αἰτεῖτε καί οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς
αἰτεῖσθε» (Ἰακ. 4, 3).

Ἀλλά φύγαμε ἀπό τό θέμα. 

Καί δέν εἴπαμε τίποτε ἀκόμη γιά τήν
ἐπιμονή πού ἔδειξε ἡ θρηνοῦσα Χαναναία.
Παρακολουθῆστε ὅλη τήν πλοκή τοῦ δια-
λόγου. Ἡ Χαναναία παρακαλεῖ: «Ἐλέησόν
με, Κύριε υἱέ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς
δαιμονίζεται». Καί ἀντί ἡ Μητέρα τῆς
ἄρρωστης κόρης νά ἀκούσει ἕναν καλό,
ἕναν παρήγορο λόγο, «ὁ Ἰησοῦς οὐκ ἀπε-
κρίθη αὐτῇ λόγον»! Ἦταν περιφρόνηση ἤ
δοκιμασία; Ὅ,τι καί ἄν ἦταν, ἡ Μητέρα
πόνεσε πολύ. Κι ἄκουσε τόσο καλά λόγια
γιά τόν Ἰησοῦ! Τουλάχιστον οἱ μαθητές
του ἄς εἶχαν ἕναν παρήγορο λόγο γι’
αὐτήν! Καί ὅμως λένε στό θεῖο Ραββί
τους: «Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπι-
σθεν ἡμῶν»!! Σάν μαχαίρι διέσχισε ὁ πό-
νος τήν πονεμένη Χαναναία. Ἄς εἶναι.
Αὐτή ἐπιμένει στό αἴτημά της. Ὁ Ἰησοῦς
ὅμως εἶναι ἀρνητικός ἀπέναντι σ’ αὐτήν
τή Χαναναία, πού μόλις μπορεῖ καί στέκε-
ται ὄρθια. Πικρός ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ:
«Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μή εἰς τά πρόβατα τά

ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ». Ὁ πατέρας
μου δέν μέ ἀπέστειλε παρά γιά τά χαμένα
πρόβατα τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ γένους. 

Ὡστόσο ἡ γυναίκα δέν τό βάζει κάτω.
Πληγωμένη ἀπό τήν κατάσταση τῆς κό-
ρης της καί ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ
στό πύρινο αἴτημά της, ἐπιμένει σταθε-
ρά. Δέν ἀποκάμνει. Δέν λυγίζει. Ἐπιμένει
μέ ὅσες δυνάμεις διαθέτει ἀκόμη. Καί
ἐπαναλαμβάνει τό αἴτημά της: «Ἡ δέ
ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα· Κύ-
ριε, βοήθει μοι». Ἡ Χαναναία ἔπεσε μέ
εὐλάβεια στά πόδια τοῦ Κυρίου λέγοντας:
Κύριε, βοήθα με στή δυστυχία μου! Καί ὁ
Κύριος; Μίλησε μέν ἀλλά ὄχι γιά τό αἴτη-
μα τῆς θλιμμένης Μητέρας. Καί τί εἶπε;
«Οὐκ ἔστι καλόν λαβεῖν τόν ἄρτον τῶν τέ-
κνων καί βαλεῖν τοῖς κυναρίοις»!

Ἡ θλιμμένη καί διαλυμένη ψυχικά καί
σωματικά, γιά τόν Ἰησοῦ τῆς αἰώνιας
ἀγάπης εἶναι ἕνα κυνάριο, ἕνα σκυλάκι σέ
σχέση μέ τά παιδιά τοῦ Ἰσραήλ! Ἄς εἶναι.
Δέχεται κι αὐτόν τόν πικρό λόγο, αὐτόν τό
χαρακτηρισμό. Ναί. Δέχεται ὅτι εἶναι ἕνα
κυνάριο, ἕνα σκυλάκι. Ἀλλά δέ χάνει τήν
ἐπιμονή της. Ἀπεναντίας θεριεύει μέσα
της ἡ ἀποφασιστικότητα. Δέν ζητᾶ αὐτή
ψωμιά, ὅπως προτιμοῦν οἱ ἄνθρωποι.
Αὐτή προτιμᾶ τήν τροφή τῶν κυναρίων.
Καί ποιά εἶναι ἡ τροφή; Τά ψίχουλα πού
πέφτουν ἀπό τά τραπέζια τῶν ἐπισήμων
καί πλουσίων ἀνθρώπων. 

Ὤ Χριστέ, ἐγώ δέν θέλω ὅλα τά ψίχου-
λα τῶν τραπεζιῶν. Ἕνα, μόνο ἕνα ψίχου-
λο θέλω, κι αὐτό μοῦ ἀρκεῖ, μοῦ φθάνει. Ὤ
Ἰησοῦ, δός μου τό ψίχουλο πού δικαι-
οῦμαι σάν κυνάριο. Δός μου, σέ ἱκετεύω
μέ ὅλη τή δύναμη πού μοῦ ἔμεινε ἀκόμη,

«ΜΥΡΙΑΚΙΣ θά εὐχόμουν ὁ ἴδιος νά τυφλωθῶ, ἄν ἦταν δυνατόν
μέ αὐτό νά σώσω τίς ψυχές σας. Ναί. Ἔτσι, εἰλικρινά, καί ἀπό τό ἴδιο
τό φῶς πιό γλυκιά μοῦ εἶναι ἡ σωτηρία σας».        (Ἱερός Χρυσόστομος)
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τό ψίχουλό μου...

Καί ὕστερα; 

Ὁ Ἰησοῦς λύγισε. Κάμφθηκε. Χάρη
στήν ἐπιμονή τῆς Χαναναίας στήν ὅλη
δοκιμασία καί ἀπό τό διάλογο μαζί της,
εἶδε τή μεγάλη της πίστη καί μίλησε θαυ-
μάζοντας τήν πίστη της αὐτή. Καί τῆς
εἶπε: «Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις!
γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καί ἰάθη ἡ
θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας ἐκεί-
νης».

Καί συλλογιέμαι. 

Ἄραγε ἄν ἤμουν ἐγώ ἤ σύ, ἀγαπητέ
μου ἀναγνώστη ἤ ἀναγνώστρια, θά δεχό-
μασταν αὐτήν τή δοκιμασία; Θά εἴχαμε
τήν ἐπιμονή νά φθάσουμε μέχρι τέλους,
ὅπως τό ἔπραξε ἡ ἐπίμονη πονεμένη Χα-
ναναία; 

Καί μόνο αὐτό τό ἠθικό προσόν τῆς
Χαναναίας νά πάρουμε, τή μεγάλη της
ἐπιμονή, μποροῦμε νά γίνουμε ὅ,τι θέ-
λουμε καί νά ἐπιτύχουμε μικρά ἤ μεγάλα
ἔργα. Καί νά κάνουμε τό καλό στόν κό-
σμο. Μπορεῖτε νά συλλάβετε τό μέγεθος
τῆς ἐπιμονῆς τῶν καλλιτεχνῶν ἐκείνων
πού μᾶς ἄφησαν κληρονομιά τήν Ἀκρό-
πολη τῶν Ἀθηνῶν, γιά τήν ὁποία ἔρχο-
νται ἐπισκέπτες ἀπό ὅλες τίς χῶρες τῆς
γῆς, γιά νά θαυμάσουν αὐτό τό μεγα-
λειῶδες ἀριστούργημα, πού χρειάσθηκε
μεγάλη ἐπιμονή γιά νά ὁλοκληρωθεῖ
καί στό ὁποῖο πρωτοστάτησαν ὁ Ἰκτίνος,
ὁ Καλλικράτης καί ὁ πολύς Φειδίας; 

Ἀλλά καί τά ἄλλα ἀριστουργήματα τέ-
χνης; Ὁ Δισκοβόλος τοῦ Μύρωνα,
ἀλλά καί ἐκεῖνος ὁ ἄφθαστος σέ τέχνη
καί λεπτότητα Ἡνίοχος; Δυστυχῶς

ἀγνοοῦμε τό γλύπτη του! Ἀλλά μήπως
ὑστερεῖ στήν ἐπιμονή ὁ Τηνιακός γλύ-
πτης Χαλεπᾶς, γιά νά ἐπιτύχει τό δικό
του ἀριστούργημα, τήν Κοιμωμένη του,
πού βρίσκεται στό Α΄ Κοιμητήριο τῶν
Ἀθηνῶν; Ἀλλά ἐκεῖ πού μένεις ἄναυδος
μπροστά στήν ἐπιμονή τῶν Ἑλλήνων
καλλιτεχνῶν εἶναι τό Νέο Μουσεῖο τῆς
Ἀκρόπολης. Ποιό πρῶτο καί ποιό δεύτε-
ρο νά θαυμάσει κανείς; Καί ὅλα ἔργα
ἐπιμονῆς!! Αὐτή εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Καί
εἶναι τό μοναδικό ἔθνος σέ ὅλη τή γῆ,
πού διακρίνεται γιά τή λεπτότητα στήν
τέχνη. 

Κι ἕνα πρόσθετο παράδειγμα, πού μᾶς
διδάσκει τήν ἀρετή τῆς ἐπιμονῆς. Εἶναι
τό μυρμήγκι. Τό μυρμήγκι; Ναί. Τό μυρ-
μήγκι. Κάποιος βρέθηκε σ’ ἕνα ἐρειπωμέ-
νο σπίτι περιορισμένος μέσα σ’ αὐτό.
Ἔβλεπε ἐκεῖ ἕνα μυρμήγκι, πού σήκωνε
ἕνα σπόρο σιταριοῦ μεγαλύτερο ἀπό τό
σῶμα του καί προσπαθοῦσε νά τόν ἀνε-
βάσει σ’ ἕναν ψηλό τοῖχο. Ἑξήντα ἐννιά
φορές προσπάθησε, καί τοῦ ἔπεφτε κά-
τω ὁ σπόρος! Τέλος ὅμως, τήν ἑβδομη-
κοστή φορά, πέτυχε καί τό τοποθέτη-
σε ἐκεῖ πού ἤθελε, στήν κορυφή τοῦ
τοίχου. Γι’ αὐτό ὁ Θεός μέ τόν Παροιμια-
στή του μᾶς συνιστᾶ καί μᾶς λέγει:

«Ἴθι πρός τόν μύρμηγκα, ὦ ὀκνηρέ,
καί ζήλωσον ἰδών τάς ὁδούς αὐτοῦ
καί γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος». Δηλα-
δή σέ ἁπλή γλώσσα: Σύ, ὤ ὀκνηρέ
ἄνθρωπε, πήγαινε στό μυρμήγκι καί,
ἀφοῦ παρατηρήσεις προσεκτικά τούς
τρόπους τῆς ζωῆς του, νά τούς ζηλέψεις
καί νά τούς μιμηθεῖς καί νά γίνεις περισ-
σότερο ἀπ’ αὐτό μυαλωμένος καί
ἐργατικός μέ μεγάλη ἐπιμονή. 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ40 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

«Στήν Ἐκκλησία καί στό μοναχισμό δέν μπαίνουμε γιά
νά τά ἀλλάξουμε ἀλλά γιά νά ἀλλάξουμε ἡμεῖς»
(+Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, Ἡγούμενος Ἱ.Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους)

Se1BiblDialog_BÈ‚Ï.¢.  6/11/17  7:10 PM  Page 4



Ὤ μεγάλε μου Ἰησοῦ,

Μέ δέος στέκομαι μπροστά στούς
δυό Δασκάλους μου. Στή Δασκάλα μου,
τή Χαναναία γυναίκα, καί στό Δάσκα-
λό μου, τό ταπεινό μυρμήγκι. Καί διδά-
σκομαι τό ἴδιο μάθημα. Τό ἴδιο ἠθικό
δίδαγμα. Τήν ἴδια ἀρετή. Τό μεγάλο
μυστικό, γιά νά γίνω καλύτερος καί νά
διδάξω στόν κόσμο νά γίνει κι αὐτός
καλύτερος. Νά γίνουν ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι καλύτεροι. 

Ἰησοῦ, 

Θυμᾶμαι ὅλη μου τή ζωή, μάλιστα
τώρα πού πλησιάζω πρός τό τέλος της
ἐδῶ κάτω στήν παροικία τῆς γῆς. Καί
στό μυαλό μου ἔρχεται ἡ ἀξία αὐτῆς
τῆς ἀρετῆς. Θέλω νά πῶ, τῆς ἐπιμονῆς.
Χρυσάφι ἦταν στόν πνευματικό μου
καταρτισμό ἡ ἐπιμονή. Ἤμουν πρῶτα,
τό γνωρίζεις, Σύ Ἰησοῦ μου, ἕνας ἀκα-
τέργαστος κορμός δένδρου στίς διά-
φορες φάσεις τῆς ἡλικίας μου. Κι ὅμως
ἔπρεπε νά γίνω ἕνα ὡραιότατο ἔπι-
πλο. Γιατί Σύ, ἔτσι μέ ἤθελες. Αὐτό τό
ἴδιο μέ ἔκανες νά θέλω κι ἐγώ. Καί
ἄρχισα τότε τόν σκληρό καί ἐπίμονο
ἀγώνα μου. Σκληρός ὁ ἀγώνας. Φορές
ἔνιωθα σάν νά στάζω ὄχι μόνον ἱδρώ-
τα, ἀλλά καί αἷμα. Αἱματηρός ὁ ἀγώ-
νας. Ἀλλά δέν γινόταν διαφορετικά.
Ἀφοῦ τό ἤθελες Ἐσύ, τό ἤθελα κι ἐγώ
ὅπως ἀκριβῶς τό ἤθελες Ἐσύ. Καί

ἦταν μερικά ἐλαττώματα πού χρειά-
σθηκε, θαρρεῖς, ἀγώνας περισσότερος
ἀπό τίς δυνάμεις μου. Ἀλλά σύ δέν μέ
ἄφησες μόνο. Ἤσουν, χωρίς νά τό ξέ-
ρω, πλάι μου στήν πνευματική μου πα-
λαίστρα. Καί σύ ἤσουν πού μέ δυνάμω-
νες στόν ἀγώνα μου. Καί ἔνιωθα τότε
σάν δική σου δωρεά τήν ἀρετή τῆς
ἐπιμονῆς στήν πάλη μου. Αὐτήν τήν
ἐπιμονή πού εἶδα καί θαύμασα στή Χα-
ναναία γυναίκα. Αὐτήν τήν ἴδια ἐπιμο-
νή πού θαύμασα καί στό μυρμήγκι. Καί
εἶπα τότε μέσα μου ἀποφασιστικά: «Ὁ
τολμῶν νικᾶ». Κι ἐγώ τόλμησα μαζί
σου. Μέ τή βοήθειά σου. Κατά τήν
ἐφηβική μου ἡλικία, ἀλλά καί ἀργότε-
ρα, ἀφοῦ ὁ διάβολος ἄγρυπνος νύχτα
καί ἡμέρα δέν παύει νά σφυροκοπεῖ
ὅλους τούς ἀγωνιστές τῆς ἀρετῆς καί
τοῦ ἁγιασμοῦ. 

Γι’ αὐτό τό λόγο Σοῦ ὀφείλω, ὤ με-
γάλε Ἀγαπημένε μου Ἰησοῦ, ἕνα διαρ-
κές εὐχαριστῶ καί μιά αἰώνια εὐγνω-
μοσύνη στή γῆ καί στόν οὐρανό. Ὤ
γλυκύτατέ μου Ἰησοῦ, ὤ γλυκύτατο
ἔαρ τῆς ψυχῆς μου, ἄν δέν ἤσουν
Ἐσύ!... ἐγώ θά ἤμουν στό χάος. Χωρίς
νόημα καί σκοπό. Θά ἤμουν ἕνα τίπο-
τα. Δέν ξέρω τί εἶμαι τώρα. Σύ τό ξέ-
ρεις αὐτό. Ἄν ὅμως εἶμαι κάτι, τό ὀφεί-
λω σέ Σένα καί μόνο σέ Σένα. Σ’ εὐχα-
ριστῶ. ΤΕΡΤΙΟΣ  

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ 41

«Ἄνθρωπε, μήν ἀπομακρύνεσαι ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιατί τίποτε
δέν εἶναι πιό δυνατό ἀπό τήν Ἐκκλησία. Σταμάτα τόν πόλεμο ἐντα-
ντίον της, γιά νά μή σοῦ διαλύσει τή δύναμή σου. Μήν ξεκινᾶς πόλε-
μο ἐναντίον της, γιατί εἶναι σάν νά ξεκινᾶς πόλεμο μέ τόν οὐρανό. Ἄν
πολεμήσεις ἄνθρωπο, ἤ θά νικήσεις, ἤ θά νικηθεῖς. Ἄν ὅμως πολεμή-
σεις τήν Ἐκκλησία, εἶναι παντελῶς ἀδύνατο νά νικήσεις ἐσύ. Γιατί ὁ
Θεός εἶναι ὁ πιό δυνατός ἀπό ὅλους. Μήπως θέλουμε νά προκαλέ-
σουμε τόν Κύριο; Μήπως εἴμαστε πιό δυνατοί ἀπό Αὐτόν; Ὁ Θεός θε-
μελίωσε τήν Ἐκκλησία πάνω στή γῆ. Ποιός μπορεῖ νά τήν ταρακουνή-
σει ἀπό τή θέση της; Ἄνθρωπε, δέν γνωρίζεις τή δύναμη τοῦ Θεοῦ,
ἄν τό κάνεις αὐτό».                                          (^Iερός�Xρυσόστομος).
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Παντοῦ γίνεται λόγος γιά τήν παγκο-
σμιοποίηση, ὅσο κι ἄν ὁ ἄνθρωπος πού
ἐμπνεύσθηκε πρῶτος τή Νέα αὐτή
Ἐποχή, πού ἐπικράτησε νά λέγεται πιό
ἁπλά καί ἐκφραστικά παγκοσμιοποί-
ηση, ἤδη ἔφυγε ἀπό τή ζωή αὐτή.

Παγκοσμιοποίηση, λοιπόν.

Ἀλλά τί σημαίνει ὁ ὅρος αὐτός; Ὅλος
ὁ κόσμος θά γίνει μιά μόνο κοινωνία.
Καί τά ἑκατοντάδες ἔθνη πού ὑπάρ-
χουν σήμερα στίς πέντε ἠπείρους τῆς
γῆς τί θά γίνουν; Ὅλα αὐτά θά καταρ-
γηθοῦν καί θά συμπτυχθοῦν σέ ἕνα καί
μόνο. Μέ τήν ἴδια γλώσσα. Μέ τίς «νέ-
ες» ἀξίες, μέ τόν ἴδιο πολιτισμό, πού θά
ἐπιβληθεῖ ἀπό τίς καινούριες ἤ καί πα-
λιές ἁρμόδιες ἀρχές. Ὅλοι θά γίνουν
συμπατριῶτες. Οἱ πατρίδες τους θά
ἔχουν σβεσθεῖ ἐντελῶς ἀπό τή μνήμη
τους. 

Καί ἀρχηγός, ποιός; 

Πρόεδρος, ἀρχηγός, θά εἶναι ὁ λεγό-
μενος Πλανητάρχης. Ἀφοῦ λοιπόν
ὅλος ὁ πλανήτης θά γίνει μιά χώρα, μιά

καί μοναδική πατρίδα, εἶναι
φυσικό ὁ ἀρχηγός νά λέγεται
πλανητάρχης! Καί θά ἔχουν
ὅλοι τότε νά τρῶνε; Ἀπ’ ὅ,τι
λέει τό σκίτσο τοῦ Ἠλία
Σκουλᾶ, οἱ νέοι θά ἔχουν τρο-
φή. Οἱ ἡλικιωμένοι ὅμως θά
κάθονται στά πεζοδρόμια
καί θά ζητιανεύουν, ὅσο
γιά νά ζήσουν. Ἐκεῖ θά κα-
ταντήσουν τά «ὑπερήφανα
γηρατιά», κατά τήν ἔκφραση
ἑνός πολιτικοῦ ἀρχηγοῦ. 

Καί ἡ θρησκεία; 

Θά γίνει κι ἐδῶ τό ἴδιο. Ὅλες οἱ θρη-
σκεῖες θά γίνουν κι αὐτές ἕνα, ἡ Παν-
θρησκεία. Ἡ Ὀρθοδοξία μας θά ἑνωθεῖ
μέ τίς 56 αἱρέσεις καί ὅλες τίς ἄλλες
θρησκεῖες. Μέ τό Ἰσλάμ. Τό Βουδισμό.
Τόν Κομφουκισμό κ.λ.π. Σέ ποιόν Θεό
θά προσεύχονται; Ἄγνωστον. 

Καί ἀρχηγός τῆς Πανθρησκείας; 

Θά ὑπάρξει κι ἐδῶ ἕνας ἀρχηγός. Λέ-
νε ὅτι θά εἶναι ὁ Πάπας τοῦ Βατικανοῦ.
Ἄλλοι λένε ὅτι θά εἶναι ὁ Οἰκουμενικός
Πατριάρχης τοῦ Φαναρίου. Θά δοῦμε
ὅσοι θά ζοῦμε. Κι ἄν τελικά γίνει ἡ Πα-
γκοσμιοποίηση. Γιατί τή μάχονται οἱ
δυό μεγάλοι τῆς γῆς: Οἱ Πρόεδροι τῆς
Ἀμερικῆς καί τῆς Ρωσίας. Ἀλλά καί πολ-
λοί ἄλλοι σέ ὅλα τά ἔθνη. Ἰδιαίτερα στά
Ὀρθόδοξα ἔθνη. Ἤδη δημιουργήθηκαν
ὁμάδες, ἑνώσεις, καί διαφωτίζουν τόν
κόσμο, ὥστε νά ἀπορρίψουν τήν Πα-
γκοσμιοποίηση. Ὁ κόσμος ἔγινε ἄνω
κάτω. Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι του. Καί
θά τό βάλει. 
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Θεός δημιούργησε τόν
ἄνθρωπο μέ τέτοιο σχῆμα
σώματος καί τέτοια προτε-
ρήματα ψυχῆς, ὥστε ὁ σο-

φός Παροιμιαστής νά ἐκφράσει τό
θαυμασμό του μέ δυό μέν μόνο λέξεις,
ἀλλά λέξεις πολύ δυνατές, πολύ πε-
ριεκτικές. «Μέγα ἄνθρωπος»! (20, 6),
διακηρύττει ὁ σοφός. Καί εἶναι ἡ
φράση αὐτή ὁ καλύτερος ὁρισμός τοῦ
μεγαλείου τοῦ ἀνθρώπου. 

Ὅμως «ὁ Θεός ἐξ’ ἀρχῆς ἐποίησεν
ἄνθρωπον καί ἀφῆκεν αὐτόν ἐν χειρί
διαβουλίου αὐτοῦ» (Σοφ. Σειρ. 15, 14).
Τόν ἔπλασε καί τόν ἄφησε ἐλεύθερο
νά ἀποφασίζει μόνος του γιά τούς
δρόμους τῆς ζωῆς του. Ἐλεύθερο νά
σώζεται ἤ νά χάνεται. Ὅ,τι ὁ ἴδιος θέ-
λει, αὐτό καί νά γίνεται. «Εἰ θέλει τις
γίνεται υἱός Θεοῦ, εἴτε πάλιν υἱός
ἀπωλείας», λέγει ὁ Ἅγ. Μακάριος.
Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἀστόχησε στήν
ἐκπλήρωση τοῦ προορισμοῦ του καί
ἔβαλε στή ζωή τό νόμο τοῦ κακοῦ.
Τῆς ἁμαρτίας. Ἔπεσε. Καί μέ τήν
πτώση του ἐξασθένησε τό «κατ’ εἰκό-
να» χάρισμα. Τό ἀμαύρωσε. Ἀποδυνα-
μώθηκε ἡ θέλησή του γιά τό καλό.
«Ταλαίπωρος ἐγώ ἄνθρωπος!» (Ρωμ. 7,
24), ἔλεγε ὁ ἴδιος γιά τόν ἑαυτό του.
Καί θρηνοῦσε γιά τίς χαμένες του δυ-
νάμεις. Γιά τή συληθεῖσα ὀμορφιά τῆς
ψυχῆς του. Καί εἶχε δίκιο. Γιατί «ἡ
ἁμαρτία ταλαιπωριοποιός ἐστί», λέγει
ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος. Ταλαιπωρεῖ τόν
ἄνθρωπο ἡ ἁμαρτία. Τόν κάνει δυστυ-
χισμένο τό κακό. Καί συχνά τοῦ στε-
ρεῖ ὄχι μόνον τήν ἐλευθερία τῆς
ψυχῆς, ἀλλά καί τοῦ σώματός του.

Καί τόν ὁδηγεῖ σέ βάσανο. Σέ ἀκριβό
τίμημα. Στό χειρότερο ὅλων. Στή φυ-
λακή.

Ἔτσι ἔχουμε Φυλακές παντοῦ. Σέ
ὅλον τόν κόσμο. Καί πολλές μάλιστα.
Σκοπός τῶν νόμων πού ἐφαρμόζονται
εἶναι νά περιορίζουν τό κακό. Νά φυ-
λακίζουν τήν ἀνομία. Νά σωφρονίζουν
τόν παραβάτη ἄνθρωπο. Σπάνια ὅμως
γίνεται αὐτό. Σπανιότατα. Γιατί ὁ
ἄνθρωπος δέν ἀλλάζει μέ τή βία. Μέ
τήν τιμωρία. Ἴσα-ἴσα. Αὐξάνεται ὁ
θυμός μέσα του. Καί ἡ ψυχή ἀγριεύει
περισσότερο. Γιατί ὁ νόμος εἶναι ψυ-
χρός. Δέν ἔχει τή δύναμη νά πιάσει τό
σφυγμό τῆς ψυχῆς τοῦ φυλακισμένου
καί νά βρεῖ ἐκεῖ τή βαθύτερη αἰτία
τῆς παραβατικότητας. Κι αὐτήν νά
θεραπεύσει. Δέν γίνεται δυστυχῶς
αὐτό. Κι ὁ ἄνθρωπος μπαίνει ἴσως θε-
ριό γιά τήν ποινή στέρησης τῆς ἐλευ-
θερίας του καί βγαίνει τό ἴδιο. Ὑπάρ-
χουν ὅμως πάντα καί οἱ ἐξαιρέσεις.
Μαρτυρίες γιά τέτοιες ἐξαιρέσεις ἔχει
στό Ἀρχεῖο της ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής
τοῦ Γολγοθᾶ» πολλές. Παραθέτουμε
μία στή συνέχεια γιά τοῦ λόγου τό
ἀληθές: 

«... Θυμᾶμαι τίς πρῶτες ἡμέρες,
ὅταν μπῆκα στή φυλακή· ἤμουν ἕνα
ἀγρίμι κλεισμένος μέσα σ’ ἕνα
κλουβί μιᾶς Φυλακῆς καί βγαίνω
τώρα σάν ἀρνάκι. Ἄν εἶχα τό μυαλό
αὐτό πού ἔχω τώρα πού ὡρίμασα,
δέν θά ἤμουν ἐδῶ μέσα στή ζού-
γκλα. Εὐχαριστῶ πολύ πού τόσον
καιρό εἶχα τή συμπαράσταση καί τήν
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οἰκονομική σας βοήθεια. Μοῦ ἔδινε τό
κουράγιο ὅτι κάποιος, πού τόν φώτι-
σε ὁ Παντοδύναμος, σκέφτηκε κι
ἐμένα τόν ἄπορο κρατούμενο.
Εὔχομαι νά ἔχετε δύναμη καί φώτιση
νά βοηθᾶτε ὅλους τούς ἄπορους κρα-
τούμενους. Σᾶς νιώθω σάν πατέρα
μου...», ἔγραψε πρόσφατα κρατούμε-
νος σέ βορειοελλαδίτικη Φυλακή. 

Τί βοήθησε τόν κρατούμενο νά
ἀλλάξει ὁ ἔσω κόσμος του; Ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων
τοῦ Θεοῦ πού ἔνιωσε νά τόν κυκλώ-
νει. Μέσα στή μοναξιά του ὁ κάθε φυ-
λακισμένος, «μέ τούς πολλούς. Κι
ὅμως μόνος», ἕνα βαθύ καημό καί πό-
νο ἔχει: Νά ἀγαπηθεῖ ἀπό τήν κοινω-
νία. Καί νά ἀγαπήσει. Ἀναφέρει μιά
δέηση: «Κύριε, κάνε μας ν’ ἀγαποῦμε
αὐτούς πού δέν ἀγαπήθηκαν. Φύλαξέ
μας ἀπό τή λησμονιά τους». Αὐτή ἡ
κίνηση ἀγάπης ἀπό μᾶς τούς ἐλεύθε-
ρους εἶναι ἀρκετή γιά νά ἀνάψει ἡ
σπίθα τῆς ἀνθρωπιᾶς πού ὑπάρχει
στήν ψυχή τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὅποι-
ος κι ἄν εἶναι αὐτός. Ἀκόμη κι ἕνας
ἐγκληματίας. Καί δέν εἶναι βεβαίως
ὅλοι οἱ κρατούμενοι ἐγκληματίες.
Αὐτό τό γνωρίζουμε ὅλοι. 

Ἔλεγε καί ὁ ἅγιος Πορφύριος: «Δέν
εἶναι ὅλοι φονιάδες οὔτε ὅλοι παλιάν-
θρωποι πού κάνουν ἐγκλήματα, ἀλλ’
εἶναι ἀτείχιστοι, δέν ἀγωνίζονται, δέν
ἐξομολογοῦνται, δέν μεταλαβαίνουν,
δέν προσεύχονται, δέν προσπαθοῦν.
Κι εἶναι καλές ψυχές, ἀλλά μένουν
ἔτσι, ξέφραγα ἀμπέλια. Καί τούς πιά-
νει καί τούς σηκώνει τό κακό. Καί

τούς βάνει νά κάνουνε φόνο καί μετά
στενοχωριοῦνται, ὑποφέρουνε, νιώ-
θουν σάν νά ’ναι στήν κόλαση. Δέν θέ-
λω νά δικαιολογήσω κανένα ἔγκλημα,
ἀλλά ὁ ἐγκληματίας καί ὁ ἁμαρτω-
λός δέν παύει νά εἶναι ἄνθρωπος
καί ἐκεῖνος πληγωμένος...».

Σαράντα χρόνια τώρα αὐτό εἶναι τό
πνεῦμα τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας κοντά
στόν κρατούμενο: Ὅτι εἶναι ἄνθρω-
πος πληγωμένος καί τραυματισμένος
ἀπό τά πάθη τῆς ζωῆς. Δέν παύει
ὅμως νά εἶναι παιδί τοῦ Θεοῦ, πού
ἀναζητᾶ τή λύτρωση. Τήν ἀπαλλαγή.
Καί τήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς. Εἶναι ἱε-
ρή ἀποστολή νά δείξουμε στούς
ἀνθρώπους μέ τρόπο πειστικό ὅτι ὁ
Θεός μᾶς ἀγαπᾶ ὅλους τό ἴδιο καί
πάντοτε. Ὅτι ὅλοι εἴμαστε παιδιά τοῦ
Θεοῦ ἀγαπημένα. Αὐτό δίνει κίνητρα
ζωῆς καί ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας γιά
ἕνα καλύτερο αὔριο, χωρίς τούς
ἐφιάλτες τοῦ παρελθόντος.  Ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἔχει πολλές ἐμπειρίες
ἀλλαγῆς κρατουμένων στό δρόμο τῆς
μετανοίας καί ἐπιστροφῆς στό Θεό.
Στή νέα ζωή. Τή χριστιανική ζωή. Γι’
αὐτό καί δέν σταματᾶ τή διακονία
τῶν ἐπισκέψεων σέ Φυλακές ἀπό τίς
ὁποῖες προσκαλεῖται, γιά νά ἀκού-
σουν οἱ κρατούμενοι τό λόγο τοῦ Θε-
οῦ καί νά ζήσουν ἔμπρακτα τήν ὀμορ-
φιά τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης.

Ἔτσι, λοιπόν, μετά ἀπό τήν ἐπί-
σκεψη πρῶτα τοῦ Γενικοῦ Ὑπευθύ-
νου γιά τίς πνευματικές ἀνάγκες,
ἀπεσταλμένου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Μίνσκ κ. ΠΑΥΛΟΥ, ὅλων τῶν Φυ-
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«Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ἄνθρωπος εἶναι κάτι πολύτιμο. Ἡ χάρη τῆς ἐλεημο-
σύνης εἶναι πιό μεγάλη ἀπό τή χάρη τῶν νεκραναστάσεων. Γιατί
εἶναι πολύ μεγαλύτερο τό νά τρέφεις τό Χριστό στό πρόσωπο τοῦ
κάθε πεινασμένου ἀπό τό νά ἀνασταίνεις τούς νεκρούς, μέ τήν ἐπί-
κληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ»                    (Ἱερός Χρυσόστομος).
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λακῶν τῆς Λευκορωσίας π. Γεωργίου
Lopuchov, ἐδῶ στήν ἕδρα τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, καί μέ τήν ἄδεια τοῦ
Ὑπουργείου Δικαιοσύνης Λευκορω-
σίας, ὁ π. Γερβάσιος μέ συνεργάτες
του πραγματοποίησε ἐπισκέψεις ἀγά-
πης σέ Φυλακές τῆς Εὐρωπαϊκῆς
αὐτῆς χώρας κατά τό διάστημα 10-13
Μαΐου. Διερμηνέας ἦταν ὁ ἐξωτερικός
συνεργάτης τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ γιά τίς
ρωσόφωνες χῶρες Θεολόγος κ. Ἀλεξέι
Λεμπέντεβ. Στίς ἐπισκέψεις αὐτές συ-
νοδευόμασταν ἀπό βαθμοφόρο στέλε-
χος τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, τόν
κ. Ἀλεξάντερ Κράλικο. Οἱ Φυλακές
τίς ὁποῖες ἐπισκεφθήκαμε βρίσκονται
κοντά στήν πόλη Μπομπρούισκ, μέ
220.000 κατοίκους, 150 χλμ. Ν.Α. τῆς
πρωτεύουσας Μίνσκ. Τό ὁδοιπορικό
ἀγάπης πραγματοποιήθηκε ὄχι μόνο
χωρίς δυσκολίες, ἀλλά ἀπεναντίας
καί μέ πλήρη ἐμπιστοσύνη καί ἀπο-
δοχή ἀπό τίς Διοικήσεις τῶν Φυ-
λακῶν. 

1. Στό Κατάστημα Κράτη-
σης Ἐνηλίκων ν.2

Ἡ πρώτη ἐπίσκεψη πραγματοποιή-
θηκε στό Σωφρονιστικό Κατάστημα
Κράτησης Ἐνηλίκων Λευκορωσίας
ν.2. Γιά νά προσέλθουν ὅσο τό δυνα-
τόν περισσότεροι κρατούμενοι καί νά
ἀκούσουν τήν ὁμιλία τοῦ π. Γερβασί-
ου, ἡ ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα στόν
ἀνοιχτό προαύλειο χῶρο τῆς Φυ-
λακῆς, μπροστά ἀπό τό Ἱερό Παρεκ-
κλήσιό της, μολονότι ὁ καιρός ἦταν
ἀκόμη χειμωνιάτικος. Χιόνιζε καί ἡ
θερμοκρασία ἦταν κάτω τοῦ μηδενός.
Περισσότεροι ἀπό 200 κρατούμενοι
ἔγιναν ἀκροατές τοῦ θείου λόγου ἀπό
τόν π. Γερβάσιο, ὁ ὁποῖος ζωντάνε-
ψε μπροστά τους τήν πορεία ἀγά-

πης γιά τόν ἄνθρωπο πού ἔγραψε
ὁ Χριστός πάνω στή γῆ, μέ τελειό-
τερη ἔκφρασή της τό Γολγοθᾶ. Τή
θυσία. Τό Σταυρό. Δέν εἶναι θαῦμα
νά ἀκούγεται ἐλεύθερα τό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ ἐκεῖ ὅπου πολεμήθηκε καί
διώχθηκε μέ ἰδιαίτερη σκληρότητα
στά χρόνια τοῦ κομμουνισμοῦ; Γίνο-
νται τώρα πολλές προσπάθειες ἀπό
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Λευκο-
ρωσίας νά βοηθήσουν τούς πιστούς
στήν πνευματική τους ἀφύπνιση καί
ἀναγέννηση, κατά τά πρότυπα τοῦ
ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Ἑλλά-
δα. Ὁ ἴδιος ὁ Διευθυντής τῆς Φυ-
λακῆς αἰτιολόγησε τήν πρόθυμη συ-
γκατάθεσή του γιά τήν παρουσία τοῦ
π. Γερβασίου στή Φυλακή λέγοντας
πώς γνωρίζει ὁ ἴδιος ὅτι «ὅπου ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι παρούσα,
ἐκεῖ μαζί της εἶναι καί τό καλό. Καί
τά καλά ἔργα». Ἔτσι ἔγινε δεκτή καί
ἡ δωρεά ἀπό τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ μιᾶς
πλήρους μεγαφωνικῆς συσκευῆς πού
νά καλύπτει ὅλους τούς χώρους τῆς
Φυλακῆς. Ὡς ἔκφραση εὐχαριστιῶν
καί σέ ἀνάμνηση τῆς ἐπίσκεψης
αὐτῆς ὁ Διευθυντής πρόσφερε στόν
π. Γερβάσιο μιά μεγάλη εἰκόνα τῆς
Παναγίας τοῦ Καζάν, ἔργο χειροποίη-
το τῶν κρατουμένων τῆς Φυλακῆς.
Μακάρι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά ζέστα-
νε τίς καρδιές ὅλων τῶν ἀκροατῶν
καί νά ἔδωσε τό κίνητρο γιά μιά συ-
νειδητή γνωριμία καί σχέση μέ τό Θεό!
Τό εὐχόμαστε αὐτό. 

Μετά τήν ἐκδήλωση, ὁ Διευθυντής
μέ τούς συνεργάτες του παρέθεσαν
γεῦμα μέσα στή Φυλακή, πρός τιμήν
τῆς ἑλληνικῆς ἀποστολῆς, ἀπό τό
γεῦμα τῶν κρατουμένων. Ἄς εἶναι κα-
λά ὅσοι διακονοῦν στήν ἀποστολή
τους καλά. 
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Πρό τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Φυλακῆς
ὁ π. Γερβάσιος ἀρχίζει τήν ὁμι-
λία του στούς κρατουμένους μέ
διερμηνέα τόν κ. Ἀλ. Λεμπέντεβ.

Παρόντες στήν ὁμιλία τοῦ π. Γερβασίου ὁ Διευθυντής τῆς Φυλακῆς, ὁ π. Γεώργιος, ἡ
πρεσβυτέρα Ραΐσα κ.ἄ.

Κατάστημα Κράτησης
Ἐνηλίκων Λευκορωσίας ν.2
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Ὁ Διευθυντής τῆς Φυλακῆς
προσφέρει στόν π. Γερβάσιο
τή χειροποίητη εἰκόνα «Πα-

ναγία τοῦ Καζάν», ἔργο
κρατουμένων. 

Κρατούμενοι ἀκοῦν μέ προσοχή
τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Παρακολου-
θοῦν νοερά τήν πορεία ἀγάπης

τοῦ Χριστοῦ πάνω στή γῆ. 

«Ἀγάπη Χριστοῦ θά πεῖ συγ-
γνώμη. Θά πεῖ ἔλεος. Θά πεῖ

θυσία. Θά πεῖ σταυρός. Θά πεῖ
Γολγοθᾶς. Κι ὁ Γολγοθᾶς φέρ-

νει τήν Ἀνάσταση».
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Στή φωτογραφία: Ὁ π. Γερβάσιος.
Ὁ κ. Ἀλ. Κράλικο. Ὁ Διευθυντής

τῆς Φυλακῆς. Ὁ Ὑποδιευθυντής. Ὁ
π. Γεώργιος. Ὁ ἱερέας τῆς Φυλακῆς

π. Δημήτριος. Ὁ Διάκονος Μάξιμος. 

Ἡ δωρεά τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ:
Μιά πλήρης μεγαφωνική συ-

σκευή γιά τίς ἀνάγκες τῆς
Φυλακῆς. 

Ὁ π. Γερβάσιος δίνει συνέντευξη γιά τήν προσφορά
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν κρατούμενο.

«Χαίρετε, ἀδελφοί κρατούμενοι.
Ὁ Θεός μαζί σας. Καί καλή λευτεριά»,

εὔχεται ὁ π. Γερβάσιος σέ ὅλους. 
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Ἀκολούθησε ἡ ἐπίσκεψη στό
Ἐκπαιδευτικό Κατάστημα Κράτησης
Ἀνηλίκων καί Νέων Μπομπρούισκ, μέ
285 παιδιά ἡλικίας 14-21 ἐτῶν. Σέ ἕνα
τεράστιο Ἀμφιθέατρο, πολλαπλῶν
χρήσεων, ὅλοι οἱ νεαροί κρατούμενοι
περίμεναν -Μέ ἀπορία; Μέ περιέρ-
γεια; Μέ προσδοκία;- τήν πρωτοφανή
ὅσο καί παράξενη αὐτή ἐπίσκεψη
τῶν Ἑλλήνων διακόνων τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ στή Φυλακή τους. Ποιός
τούς ὁδήγησε ὥς ἐκεῖ; Συγγενεῖς τους
ἀπό τή διπλανή πόλη δέν τούς ἐπι-
σκέφθηκαν ποτέ. Ξέχασαν τήν ὕπαρ-
ξή τους. Καί τούς ἐπισκέπτονται ἀπό
τήν Ἑλλάδα καί μάλιστα ὄχι μέ ἄδεια
χέρια, ἀλλά γεμάτα μέ δῶρα, γιατί
ἔρχονται στόν «φυλακισμένο» Χριστό;
Κάτι καλό ἔλπιζαν νά φέρει ἡ ἐπίσκε-
ψη αὐτή ἀπό μιά Ἑλλάδα, ἡ ὁποία -
παγκοσμίως εἶναι αὐτό γνωστό-, περ-
νᾶ βαθιά οἰκονομική κρίση. Ἴσως  τά
παιδιά δέν γνωρίζουν ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ δέν περνᾶ ποτέ κρίση γιατί
εἶναι ἀληθινή. Κι ὅ,τι ἀληθινό «οὐδέ-
ποτε ἐκπίπτει» (Α´ Κορ. 13, 8).

Ὁ Διευθυντής τῆς Φυλακῆς Μπο-
μπρούισκ, ὑψηλόβαθμος στρατιωτι-
κός, ἦταν ἰδιαίτερα διαχυτικός πρός
τούς Ἕλληνες ἐπισκέπτες του καί
ἀπευθυνόμενος στούς νεαρούς κρα-
τουμένους τούς μίλησε γιά τήν ἀγάπη
καί τήν πολυετή προσφορά τοῦ π.
Γερβασίου στούς χώρους τῶν Φυ-
λακῶν ἀνά τόν κόσμο καί τούς παρό-
τρυνε νά ἐπιλέγουν πάντα τό καλό
στή ζωή τους καί νά μή κουράζονται
νά τό κάνουν. Πρόβαλε ὡς παράδειγ-
μα τόν π. Γερβάσιο ὁ ὁποῖος, παρά τή

μεγάλη του ἡλικία, ἔχει ψυχή ἀκούρα-
στη. Καί σήμερα βρίσκεται κοντά
τους, γιά νά τούς μιλήσει γιά τό Θεό
καί τήν ἀγάπη του.

Εἶναι ἀνεξάντλητη ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ! Συγκινεῖ πάντα τίς διψασμένες
γιά τήν ἀλήθεια ψυχές. Γι’ αὐτό καί
ὅλοι ἄκουγαν μέ πολλή προσοχή τά
θεϊκά λόγια, πού σάν χείμαρρος
ἔβγαιναν ἀπό τήν καρδιά καί τό στό-
μα τοῦ π. Γερβασίου. Ὁ Θεός ἄς εὐλο-
γήσει τή σπορά αὐτή, γιατί δικός του
εἶναι ὁ σπόρος, γιά νά καρποφορήσει
ἀναγέννηση πνευματική καί στροφή
πρός τήν ἀλήθεια. Πρός τό φῶς. Πρός
τόν Χριστό. 

Ἀφήνοντας πίσω μας τά ἴδια δῶρα
ἀγάπης ὅπως καί στή Φυλακή τῶν
Ἐνηλίκων, κρατήσαμε στή μνήμη μας
καί στήν καρδιά μας πρόσωπα-εἰκό-
νες τοῦ Θεοῦ, πού ἔχουν ἀνάγκη νά
βροῦν τό Θεό πού τούς στέρησαν
ἄθεα πολιτικά συστήματα, γιά νά
εἰρηνεύσει ἡ ψυχή τους καί νά βροῦν
τόν ἀληθινό δρόμο στή ζωή τους, μέ
πίστη καί ἀγάπη στό Θεό. 

Τό ἔργο τῆς ἀγάπης δέν τελείωσε
ἐδῶ. Πρέπει νά συνεχισθεῖ μέ τήν
προσευχή μας γιά τή σωτηρία ὅλων
ὅσοι ἀγνοοῦν ἀκόμη τό Θεό, ἀλλά
ἐπιθυμοῦν νά Τόν γνωρίσουν καί νά
Τόν πιστέψουν. Καί εἶναι ἀκόμη ὁ
δρόμος αὐτός μακρύς καί δύσκολος.
Ἄς μή σταματήσουμε νά ἐργαζόμαστε
γιά τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους.
Αὐτό θά εἶναι ἡ εὐτυχία μας. Ἀλλά
καί νά προσευχόμαστε ἀπό καρδιᾶς
καί γιά πάντα. 

2. Στό Κατάστημα Κράτησης Ἀνηλίκων καί Νέων

«Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ εἶναι ὑπεύθυνος γιά τή σωτηρία τοῦ πλησίον». 
(Ἱερός Χρυσόστομος)
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Ὁ Διευθυντής τῆς Φυλακῆς Ἀνηλίκων
ὁδηγεῖ τόν π. Γερβάσιο πρός τή χιονισμένη

Φυλακή του.

Στήν εἴσοδο τῆς Φυ-
λακῆς Ἀνηλίκων καί Νέων

τῆς π. Μπομπρούισκ. 

Ὁ Διευθυντής εὐχαριστεῖ
τόν π. Γερβάσιο γιά τήν
παρουσία του στό χῶρο
αὐτό καί εἶναι βέβαιος
γιά τή θετική ἀπήχηση

τοῦ λόγου του στούς νεα-
ρούς κρατουμένους. 
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3. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ

Τά ἁπλωμένα χέρια τοῦ
π. Γερβασίου ἐκδηλώ-

νουν τήν ἀγάπη του γιά
τήν ἀπαξιωμένη κοινω-
νία τῶν κρατουμένων. 

Ὁ Θεός ἄς μιλήσει στίς ψυχές τῶν νεαρῶν κρατουμένων κι ἄς καρποφορήσει ὁ λόγος
του μιά νέα ζωή, χωρίς λάθη καί πληγές. 

Τό ὅλο ὁδοιπορικό τῆς ΔΙΑΚΟ-
ΝΙΑΣ εἶχε τήν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Μίνσκ κ. ΠΑΥΛΟΥ. Εἴχαμε
ὅμως τήν ἰδιαίτερη τιμή νά συναντή-
σουμε στήν Ἀρχιεπισκοπή τόν πρ.
Ἀρχιεπίσκοπο κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟ, μιά
ἁγία μορφή τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Λευκορωσίας, κατά κοινή ὁμολογία
πολλῶν πιστῶν, καί νά πάρουμε
τήν ἀρχιερατική του εὐλογία. 

Μετά δέ τό τέλος τῶν ἐπισκέψε-
ών μας στίς Φυλακές, δεχθήκαμε
τήν πρόσκληση τοῦ ἑλληνομαθοῦς
Ἐπισκόπου Μπομπρούισκ κ.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ καί τῆς Συνοδείας του,
οἱ ὁποῖοι ὑποδέχθηκαν τόν π. Γερ-
βάσιο μέ μεγάλη χαρά, ἀποδίδοντας
τιμή καί στό ἔργο τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
καί στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιά
τή μεγάλη ἀλληλεγγύη της πρός τόν
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πάσχοντα συνάνθρωπό μας. 
Ὁ π. Γερβάσιος ἔδωσε συνεντεύ-

ξεις στό Κρατικό Κανάλι ν.1, στήν
Ἀρχιεπισκοπή, στό Κανάλι Μπο-
μπρούισκ ν.2 στή Φυλακή καί γιά τό
site τῆς Ἐπισκοπῆς Μπομπρούισκ.
Λευκορῶσοι ἀδελφοί εἶπαν πώς
«μέσα στόν καθημερινό καταιγισμό
τῶν εἰδήσεων γιά πολέμους καί θα-

νάτους, γιά πρώτη φορά θά ἀκου-
στοῦν στήν τηλεόρασή μας λόγια
σάν αὐτά γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
στόν ἄνθρωπο καί θά προξενήσουν
στήν ψυχή τῶν τηλεθεατῶν ἔκπλη-
ξη, ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη τό καλό στόν
κόσμο καί ἐλπίδα γιά εἰρήνη καί χα-
ρά».

Ὁ πρ. Ἀρχιεπίσκοπος Μίνσκ κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
εὐλογεῖ τόν π. Γερβάσιο καί τό ἔργο ἀγάπης

στόν κρατούμενο ἀδελφό ἀπανταχοῦ τῆς γῆς. 

Ὁ Ἐπίσκοπος Μπομπρούισκ 
κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ μέ τή συνοδεία του ὑποδέ-
χεται τόν π. Γερβάσιο στήν εἴσοδο τοῦ ξύ-

λινου Μητροπολιτικοῦ του Ναοῦ. 
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

Tό�σύνθημα:

^H�ζωή�μας�εrναι�σύντομη.�‰Aς�βιαστοÜμε�νά�κά-
νουμε�τό�καλό�στόν�κόσμο.

^H�προσευχή:�

«Kύριε,

Mάθε�μας�ν\�àγαποÜμε�αéτούς�πού�δέν�àγαπή-
θηκαν.�Kάνε�μας�νά�•ποφέρουμε�μέ�τόν�πόνο�τ΅ν
ôλλων.�Mήν�âπιτρέψεις�πιά�νά�εéτυχοÜμε�μόνοι
μας...�Δός�μας�τήν�àγωνία�τÉς�παγκόσμιας�δυστυ-
χίας�καί�φύλαξέ�μας�àπό�τή�λησμονιά�τ΅ν�ôλλων».�

Ὁ ≈μνος:�

«Tόν�ληστήν�αéθημερόν,�τοÜ�Παραδείσου�äξίωσας,�Kύριε·�κàμέ�τ̈́ �ξύλω
τοÜ�ΣταυροÜ�φώτισον�καί�σ̈́ σόν�με».�(Ἐξαποστειλάριο�Μ.�Παρασκευῆς)

Ἡ εὐθύνη�μας:

«Ἄν�δέν�σωθεῖ ὁ κόσμος,�ἐγώ�φταίω».

Ὀρθόδοξες Χριστιανές μητέρες τοῦ Μίνσκ ζητοῦν τήν εὐλογία τοῦ π. Γερβασίου
στή ζωή τους καί στά παιδιά τους.
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Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό διάστημα
τῶν μηνῶν Ἀπριλίου, Μαΐου καί μέχρι 10
Ἰουνίου, συνέχισε τό ἔργο ἀγάπης καί προ-
σφορᾶς πρός ὅλα τά Καταστήματα Κράτησης,
περιορισμένα καί μετρημένα μέν, πάντα ὅμως
δίκαια. Ὁ λόγος; Οἱ περιορισμένες πλέον συν-
δρομές τῶν χριστιανῶν πού ἀγαποῦν καί στη-
ρίζουν τό ἔργο. Περιορίστηκαν μέν οἱ συνδρο-
μές, δέν σταμάτησαν ὅμως ἐντελῶς. Εὐτυχῶς.
Δόξα τῷ Θεῷ. Καθημερινά κάποιοι φίλοι τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ καταθέτουν τόν ὀβολό τους, γιά
νά συνεχίζεται τό ἔργο τῆς ἀγάπης στίς Φυλα-
κές. Εὐχαριστοῦμε θερμά τούς ἀδελφούς πού
στηρίζουν ἀκόμη τό ἔργο μέ τήν ἀγάπη τους.
Ἀξίζει νά δίνει κανείς ἐλπίδα ἐκεῖ ὅπου αὐτή
πάει νά σβήσει. 

Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ πραγματοποίησε ἐπισκέψεις
ἀγάπης σέ δυό μεγάλες Φυλακές τῆς Λευκο-
ρωσίας, μετά ἀπό πρόσκληση τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Μίνσκ καί τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύ-
νης Λευκορωσίας, στό διάστημα 10-13 Μαΐου
2017.

Ὁ π. Γερβάσιος ἀπευθυνόμενος στούς κρα-
τουμένους, ἐνήλικες καί νέους, τούς μίλησε
γιά τήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μέσα στήν
ὁποία ὅλοι βρίσκουμε ἔλεος καί συγγνώμη. Τά
ἀνοιχτά του χέρια ἐπάνω στό σταυρό αὐτό τό
μήνυμα ἔστειλαν σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Σέ
ὅλους τούς αἰῶνες: «Δεῦτε πρός με πάντες...
κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς». Κι ἀπό τότε καί μέχρι
σήμερα κοντά του ἀναπαύονται ὅλες οἱ τα-
ραγμένες συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων πού
περνοῦν μέσα ἀπό τή μετάνοια σέ μιά νέα πο-
ρεία ζωῆς κάνοντας μόνον τό ἅγιο θέλημα
τοῦ Θεοῦ. 

Στή Λευκορωσία ὁ π. Γερβάσιος ἔδωσε συ-
νεντεύξεις γιά τό ἔργο αὐτό τῆς ἀγάπης στίς
Φυλακές ὅλου τοῦ κόσμου στό Κρατικό Κανά-

λι ν.1, στό Κανάλι Μπομπρούισκ καί γιά τήν
ἱστοσελίδα τῆς Ἐπισκοπῆς Μπομπρούισκ.

* * *

Στό διάστημα αὐτό ἐνισχύσαμε τά Φιλό-
πτωχα Ταμεῖα τῶν παρακάτω Φυλακῶν: 

1. Κατάστημα Κράτησης Λάρισας 

1.000,00 εὐρώ.

2. Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου 

1.000,00 εὐρώ. 

3. Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης  

600,00 εὐρώ.

4. Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων 

1.000,00 εὐρώ.

5. Κατάστημα Κράτησης Χανίων 

1.500,00 εὐρώ.

9. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Δύο Φυλακές Ἐνηλίκων καί
Ἀνηλίκων-Νέων          2.000,00 εὐρώ. 

Σύνολο: 7.100,00 εὐρώ

* * *

1. Οἰκονομ. ἐνίσχυση κρατουμ. ἐσωτερικοῦ 

10.246,00 εὐρώ

2. Οἰκον.  ἐνίσχυση κρατ\νων ἐξωτερικοῦ 

1.020,00 εὐρώ.

3. Οἰκονομική ἐνίσχυση πρώην κρατ\νων

3.517,00 εὐρώ.

4. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρων κρατ\νων

5.191,00 εὐρώ.

5. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐσωτερικοῦ 

1.060,00 εὐρώ.

6. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐξωτερικοῦ 

1.076,00 εὐρώ.

7. Δέματα σέ Φυλακές                1.078,00 εὐρώ.

8. Λοιπά ἔξοδα                               1.840,00 εὐρώ.

Σύνολο: 25.513,00 εὐρώ. 

Γενικό Σύνολο: 32.613,00 εὐρώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ54 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

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

Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συνδρομητῶν  καί συνδρομητριῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐν
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
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Ὁ κ. Βασίλειος Νικόπουλος, Πρόε-
δρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ε.τ., πιστός χρι-
στιανός καί ὁμολογητής τῆς πίστεώς του
αὐτῆς σέ ὅλη τή λαμπρή σταδιοδρομία
του, μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη καί ἐπιμέλεια με-
λέτησε τίς 14 Ἐπιστολές τοῦ Ἀπ. Παύλου,
καθώς καί κάθε συγγραφικό ἔργο ἀναφε-
ρόμενο στήν προσωπικότητα τοῦ οἰκου-
μενικοῦ ἀποστόλου. Τοῦ ἀποστόλου τῶν
Ἐθνῶν. Ὁ ἴδιος συνέγραψε τό· «Ἡ νομι-
κή σκέψη τοῦ Ἀπ. Παύλου».

Ἐμβαθύνοντας στή σκέψη, τά ὁράματα
καί τή διαρκή «μέριμνα πασῶν τῶν
ἐκκλησιῶν» (Β΄ Κορ. 11, 28) τοῦ ἀνήσυ-
χου πνεύματος τοῦ Ἀπ. Παύλου, στάθηκε
μέ ἰδιαίτερη περίσκεψη καί προβληματι-
σμό στό ἡμιτελές κήρυγμα τοῦ μεγάλου
Ἀποστόλου στόν Ἄρειο Πάγο, κατά τό πέ-
ρασμά του ἀπό τήν Ἀθήνα, τήν κατεξοχήν
πόλη τοῦ πνεύματος καί τῆς σοφίας τοῦ
ἀρχαίου κόσμου, ἀλλά καί τῆς εἰδωλολα-
τρίας. 

Καρπός αὐτῆς τῆς μελέτης καί τῆς ἀγά-
πης του γιά τόν ἀκάματο οἰκουμενικό
ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἡ ἐργασία
του μέ τίτλο· «Ἡ εἰκαζομένη «ΠΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ» ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύ-
λου». Ποιές σκέψεις τόν ὁδήγησαν στή
συγγραφή; Ποιά λογικά συμπεράσματα; 

Ἀπό τήν ἐργασία του αὐτή δημοσι-
εύουμε στή συνέχεια ἀποσπάσματα
μόνον ἀπό τήν εἰσαγωγή τοῦ συγγρα-
φέα πρίν ἀπό τό δύσκολο ἔργο τῆς
«συνθέσεως καί συναρμολογήσεως»

μιᾶς ἐπιστολῆς προερχόμενης μέσα
ἀπό τίς ἄλλες ἐπιστολές τοῦ Ἀπ. Παύ-
λου, ὥστε νά ἀπηχεῖ ἀπολύτως τό
πνεῦμα καί τή γραφίδα του, καί ἀκο-
λούθως θά παραθέσουμε σέ συνέχειες
τά πέντε κεφάλαια τῆς ἐπιστολῆς
αὐτῆς.

Σημειώνει, λοιπόν, μεταξύ ἄλλων ὁ κ.
Πρόεδρος: 

«Ὁμιλῶν ὁ Ἀπ. Παῦλος πρός τούς Ἀθη-
ναίους στόν Ἄρειο Πάγο, ὁδηγηθείς ἐκεῖ
ἀπό τούς ἐπικουρείους καί στωικούς φιλο-
σόφους μέ τούς ὁποίους «διελέγετο ἐν τῇ
ἀγορᾷ» προηγουμένως, ἀναγκάσθηκε νά
ἀφήσει ἡμιτελῆ τήν ἀρεοπαγιτική δημη-
γορία του, ἐπειδή διακόπηκε ἀπό τούς ἴδι-
ους τούς ἀκροατές του εὐθύς ὡς ἐπεχείρη-
σε νά φέρει τόν λόγον στό μεγάλο ὅσο καί
φλέγον θέμα τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν
γενικῶς καί εἰδικότερα τῆς ἀναστάσεως
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖον στήν ἀρχή
τῆς ὁμιλίας του «κατήγγειλεν αὐτοῖς» ὡς
τόν «ἄγνωστον θεόν, ὅν ἀγνοοῦντες ηὐσε-
βοῦντο».

Τό θέμα τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν
ἦταν ἀκατανόητο γιά τούς Ἀθηναίους,
ἀλλά καί ὅλους γενικῶς τούς Ἕλληνες, πα-
ρόλο πού ἐπίστευαν βασίμως στήν ἀθανα-
σία τῆς ψυχῆς, γεγονός ὅμως πού δέν τούς
βοηθοῦσε στό νά ἀποδεχθοῦν καί τήν δυ-
νατότητα ἐπιστροφῆς τῆς ψυχῆς ἐνσαρ-
κωμένης καί πάλιν στή γῆ. Ἔτσι ἐξηγεῖται
γιατί θεώρησαν περιττό καί ἀδιάφορο τόν
περί ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν λόγον τοῦ

Ἡ εἰκαζομένη 
«ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ» 

ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου
(κ. Βασιλείου Νικοπούλου,

Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ε.τ-Δ.Ν.)
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Παύλου, τόν ὁποῖο, μάλιστα, ὁρισμένοι κα-
τέστησαν φανερά καί ἀντικείμενο τῆς
χλεύης τους. 

Ἴσως ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο διακόπηκε
ἡ ὁμιλία του στόν Ἄρειο Πάγο τόν ἀπογοή-
τευσε τόσο πού θεώρησε περιττή κάθε πε-
ραιτέρω προσπάθεια προσέγγισης ἐκ νέου
τῶν Ἀθηναίων. Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τήν
αἰτία τό βέβαιο εἶναι ὅτι ἡ ἀρεοπαγιτική
δημηγορία τοῦ Παύλου δέν ὁλοκληρώθη-
κε, οὔτε ἀναπληρώθηκε ἀπό τόν ἴδιο μέ
ἄλλο τρόπο, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑπάρχει κε-
νό στήν σκέψη τοῦ Ἀποστόλου πάνω στά
οὐσιώδη θέματα τά ὁποῖα εἶχε κατά νοῦν
ἐκεῖνος νά ἀναπτύξει πρός τούς Ἀθηναί-
ους.  

Τό κενό αὐτό ὅμως δέν εἶναι κατά τήν
γνώμη μας δυσαναπλήρωτο, ἀλλά μπορεῖ
νά ἀναπληρωθεῖ σχεδόν πλήρως σέ ὅλα
ἀνεξαιρέτως τά σημεῖα του ἀπό πολλές
ἄλλες ἀξιόλογες ρητές ἀναφορές τοῦ Παύ-
λου πού γίνονται σ’ αὐτά διασκορπισμένες
σέ διάφορα μέρη τῶν ἐπιστολῶν του.    

Τό ἔργο αὐτό ὅμως, τῆς ἀναπληρώσεως
τῶν κενῶν τῆς ἀρεοπαγιτικῆς δημηγορίας
τοῦ Παύλου, ἀπαιτεῖ ἀσφαλῶς πολλή,
ἐργώδη καί βεβαίως ὑπεύθυνη προσπά-
θεια, συνισταμένη στήν ἐπισήμανση, τήν
συγκέντρωση, τήν ταξινόμηση καί θεμα-
τοποίηση, καθώς καί τήν «συναρμολόγη-
ση» τοῦ ἐγκατεσπαρμένου στίς ἐπιστολές
πλούσιου σχετικοῦ ὑλικοῦ σέ ἕνα καλῶς
δομημένο ἑνιαῖο σύνολο, τό ὁποῖο θά
ἐμφανίζει πλήρη λογική καί θεματική ἑνό-
τητα καί συνοχή, παίρνοντας τή γνωστή
στόν Παῦλο ἐπιστολική μορφή. Ἔτσι θά
ἔχομε μία ἐπιστολή «Πρός Ἀθηναίους»,
βασισμένη ἀποκλειστικῶς σέ ρητές σκέ-
ψεις τοῦ Παύλου πάνω στά θέματα τά
ὁποῖα, κατά τό πιθανότερο, θά ἀποτε-
λοῦσαν τό ἀντικείμενο τῆς ὁλοκληρωμέ-
νης πρός τούς Ἀθηναίους δημηγορίας του
στόν Ἄρειο Πάγο, οἱ ὁποῖες ὅμως διατυπώ-
θηκαν μέ ἄλλη εὐκαιρία καί ἀφορμή. Θά
πρόκειται βεβαίως γιά μιά «εἰκαζόμενη»
ἐπιστολή, ἡ ὁποία ὡστόσο δέν θά εἶναι

οὔτε πλαστή οὔτε φανταστική. Θά μπο-
ρούσαμε ἀπό τήν ἄποψη τοῦ περιεχομέ-
νου, δηλαδή στήν οὐσία της, νά τήν χαρα-
κτηρίσουμε ὡς γνήσια, δεδομένου ὅτι ὁλό-
κληρο τό περιεχόμενό της θά εἶναι γνήσιο
προερχόμενο ἀπό τήν γραφίδα τοῦ Παύ-
λου, τό ὁποῖο ὅμως δέν γράφτηκε εἰδικῶς
γιά τούς Ἀθηναίους καί αὐτό τῆς στερεῖ
τήν τυπική μόνο γνησιότητα.  

Τό δύσκολο αὐτό ἔργο τῆς «συνθέ-
σεως» μιᾶς τέτοιας ἐπιστολῆς τοῦ
Παύλου πρός τούς Ἀθηναίους ἐπιχει-
ρεῖ μέ τήν παροῦσα μελέτη ἡ ἡμετέρα
ἐλαχιστότητα μέ πλήρη συναίσθηση
τῶν δυσκολιῶν, ἀλλά καί ἀπόλυτο σε-
βασμό καί δέος στήν σκέψη καί θέλη-
ση τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου τοῦ Χρι-
στοῦ, τήν ὁποία ἔχουμε πλήρη τήν βεβαιό-
τητα ὅτι σέ καμία περίπτωση δέν ἔχομε
παραβιάσει μέ τήν προσπάθειά μας αὐτή,
ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται μέ σκοπό νά ἀναπλη-
ρώσει κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατόν τό
κενό τῆς ἡμιτελοῦς ἀρεοπαγιτικῆς δημη-
γορίας του. 

Στήν στιχοσύνθεση τῆς ἐπιστολῆς
ὑπάρχουν ὁρισμένα κενά, τά ὁποῖα ὀφεί-
λονται στό ὅτι παρεμβάλλονται στίχοι οἱ
ὁποῖοι δέν εἶναι τοῦ Παύλου, καί ὑπ’ αὐτή
τήν ἔννοια δέν εἶναι γνήσιοι. Ἦταν ὅμως
ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ παρεμβολή τους γιά
τίς ἀνάγκες τῆς συνένωσης, σύνθεσης καί
ὀργανικῆς συναρμολόγησης ὅλου αὐτοῦ
τοῦ προεκτεθέντος γνησίου παύλειου ὑλι-
κοῦ. Αὐτοί οἱ παρεμβληματικοί στίχοι
εἶναι ὅλοι τους δικῆς μου πατρότητας καί
ἐγράφησαν στή γλώσσα καί τό ὕφος τοῦ
Παύλου, ὅσον τοῦτο ἦτο δυνατόν σέ μᾶς,
ὥστε νά εἶναι ἀπολύτως συμβατοί πρός τό
ὑπόλοιπο γνήσιο κείμενο τῆς ἐπιστολῆς. 

Στή συνέχεια παραθέτομε τό
πλῆρες κείμενο τῆς «Πρός Ἀθηναίους
ἐπιστολῆς» τοῦ Παύλου, ὅπως αὐτή
ἀντιγράφηκε ἀπό ἀντίστοιχο ὑλικό
τῶν ἄλλων ἐπιστολῶν αὐτοῦ». 

Ἡ εἰκαζομένη «ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ» ἐπιστολή56 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

1 Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
κλητός ἀπόστολος ἀφωρισμένος
εἰς εὐαγγέλιον Θεοῦ, ὅ ἐκήρυξα
ὑμῖν, ὡς καί ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνε-
σιν. 2 ἵνα καρπόν φέρω καί ἐν ὑμῖν,
τοῖς Ἀθήνησιν λίαν ἀγαπητοῖς
ἀδελφοῖς, ἐν οἷς καί Διονύσιος ὁ
Ἀρεοπαγίτης μετά Δαμάρεως τῆς
ἐκλεκτῆς ἡμῶν ἀδελφῆς καί τινες
σύν αὐτοῖς, 3 ἐπεί Ἕλλησί τε καί
βαρβάροις, σοφοῖς τε καί ἀνοήτοις
ὀφειλέτης εἰμί, 4 μᾶλλον δέ ὑμῖν
τοῖς προκρίτοις τῶν Ἑλλήνων ἔν
τε τῇ σοφίᾳ καί εὐσεβείᾳ, οἵτινες
καταλιπόντες τά τε εἴδωλα καί τήν
σοφίαν τοῦ γένους ὑμῶν ἀπεξεδέ-
χθητε τήν ἀποκάλυψιν τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 5 Εὐχαριστῶ
οὖν τῷ Θεῷ μου πάντοτε περί
ὑμῶν ἐπί τῇ χάριτι τῇ δοθείσῃ ὑμῖν
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 6 Ὅτε ἦν μεθ’
ὑμῶν διελεγόμην ἐν ταῖς συναγω-
γαῖς τοῖς Ἰουδαίοις καί τοῖς σεβο-
μένοις, καί ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀνά πᾶσαν
ἡμέραν πρός τούς παρατυγχάνο-
ντας. 7 ἔνθα καί τινες τῶν Ἐπικου-
ρείων καί Στωϊκῶν φιλοσόφων συ-
νέβαλλόν μοι, 8 καί ἔλεγον τί ἄν
θέλοι ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν,
9 οἱ δέ ἐθεώρουν καταγγελέα εἶναι
με ξένων δαιμονίων ὅτι τόν Ἰη-
σοῦν καί τήν ἀνάστασιν εὐηγγελι-
ζόμην αὐτοῖς 10 Καί ὄντως ἐγενό-
μην καταγγελεύς καινοῦ μέν, οὐχ
ὅμως ξένου ὑμῖν δαιμονίου, τοῦ μό-
νου Θεοῦ ζῶντος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
11 ὅν ὡς ἄγνωστον θεόν ὑφ’ ὑμῶν
λατρευόμενον ἐκήρυξα ὑμῖν ἀπό
τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἔνθα ἤγαγόν με
τινές τῶν εἰρημένων φιλοσόφων
λέγοντες· 12 δυνάμεθα γνῶναι τίς
ἡ καινή αὕτη ὑπό σοῦ λαλουμένη
διδαχή; 

1 Ἐγώ ὁ δοῦλος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Παῦλος, ὁ κλητός Ἀπόστολός Του, ξεχωρισμέ-
νος ἀπό τόν Ἴδιο γιά νά ὑπηρετήσω τό Εὐαγ-
γέλιό Του, τό ὁποῖο κήρυξα καί σέ σᾶς ὅπως
καί στά ὑπόλοιπα ἔθνη, 2 μέ σκοπό νά προ-
σφέρω πνευματικό καρπό καί στούς πολύ
ἀγαπητούς ἀδελφούς τῆς Ἀθήνας, ἀνάμεσα
στούς ὁποίους ξεχωρίζουν ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρε-
οπαγίτης μέ τήν ἐκλεκτή ἀδελφή μας Δάμαρη
καί ὁρισμένους ἄλλους 3 ἐπειδή εἶμαι ὀφειλέ-
της καί στούς Ἕλληνες καί στούς βαρβάρους,
καί σέ σοφούς καί σέ ἀμαθεῖς, 4 ἰδιαιτέρως
ὅμως σέ σᾶς πού εἶστε οἱ πρῶτοι ἀπ’ ὅλους
τούς Ἕλληνες καί στή σοφία καί στήν εὐσέ-
βεια καί πού ἐγκαταλείψατε καί τή θρησκεία
τῶν εἰδώλων καί τή σοφία τοῦ γένους σας
καί δεχθήκατε πρόθυμα τήν ἀλήθεια πού μᾶς
ἀποκάλυψε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. 5
Εὐχαριστῶ λοιπόν τόν Θεό μου πάντοτε γιά
σᾶς, γιά τή χάρη πού σᾶς δόθηκε ἀπό τόν Ἰη-
σοῦ Χριστό. 6 Ὅταν ἤμουν κοντά σας συζη-
τοῦσα στή συναγωγή μέ τούς Ἰουδαίους καί
τούς προσηλύτους πού σέβονταν τόν Θεό,
ἀλλά καί στήν ἀγορά κάθε μέρα μέ ἐκείνους
πού συναντοῦσα ἐκεῖ τυχαῖα. 7 Μεταξύ τῶν
ἄλλων συζητοῦσαν μαζί μου καί μερικοί ἀπό
τούς Ἐπικουρείους καί τούς Στωϊκούς φιλο-
σόφους 8 καί κάποιοι ἀπό αὐτούς ἔλεγαν:
«σάν τί νά θέλει αὐτός ὁ φλύαρος νά μᾶς
πεῖ;». 9 ἄλλοι πάλι ἔλεγαν: «φαίνεται πώς κη-
ρύττει κάποιες ξένες θεότητες πού μᾶς εἶναι
ἄγνωστες, κι αὐτό ἐπειδή ἐγώ κήρυττα τόν
Ἰησοῦ καί τήν ἀνάσταση. 10 Πράγματι δέ ἐγώ
κήρυττα τότε σέ σᾶς ἕνα νέο Θεό, πού ὅμως
δέν ἦταν ἄγνωστος σέ σᾶς, τόν μόνο δηλαδή
ζῶντα Θεόν τόν Ἰησοῦ Χριστό, 11 τόν ὁποῖο
κήρυξα, ὡς τόν «ἄγνωστον Θεόν» τόν ὁποῖο
ἐσεῖς λατρεύατε, ἀπό τό βῆμα τοῦ Ἀρείου Πά-
γου, στό ὁποῖο μέ ὁδήγησαν μερικοί ἀπό τούς
φιλοσόφους σας πού προανέφερα λέγοντας:
12 Μποροῦμε νά μάθουμε ποιά εἶναι ἡ νέα
αὐτή διδασκαλία πού διδάσκεις;

(Συνεχίζεται) 
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Πόντος. Μιά πανάρχαια κοιτίδα τοῦ
ἑλληνισμοῦ. Ποιός δέν ἔχει ἀκούσει γιά
τήν Ἀργοναυτική ἐκστρατεία μέ τόν Ἰάσο-
να, πού ξεκίνησε νά βρεῖ τό χρυσόμαλλο
δέρας; Ὁ μύθος ἀπηχεῖ μία ἀλήθεια: Οἱ
ἀνήσυχοι καί τολμηροί Ἕλληνες ζητώντας
τό χρυσάφι πέρασαν τά Δαρδανέλλια καί
τό Βόσπορο κι ἔφτασαν στήν ταραγμένη
Μαύρη θάλασσα, τήν ὁποία, γιά νά τήν
ἐξευμενίσουν, ὀνόμασαν κατ’ εὐφημισμό
«Εὔξεινο Πόντο», δηλαδή φιλόξενη θά-
λασσα.

Ἤδη πρίν ἀπό τόν 8ο αἰ. π.Χ. τά παρά-
λια τοῦ Εὔξεινου Πόντου εἶχαν γεμίσει
ἀπό ἑλληνικές ἀποικίες: Τραπεζοῦς, Κε-
ρασοῦς, Ἀθῆναι, Ἀμισός, Ἀμάσεια, Κοτύω-
ρα, Σινώπη, Ἡράκλεια τοῦ Πόντου. 

1461. Μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντι-
νούπολης, πέφτει καί ἡ Τραπεζούντα στά
χέρια τῶν Τούρκων. Μά καί μέσα στούς
αἰῶνες τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς πού ἀκο-
λουθοῦν, οἱ Ἕλληνες ἐξακολουθοῦν νά
κρατοῦν στά χέρια τους ὅλη τήν ἐμπορική
κίνηση τῆς περιοχῆς. 

1908. Ξεσπᾶ ἡ ἐπανάσταση τῶν Νεο-
τούρκων. Οἱ Νεότουρκοι μέ σύνθημά τους
«Ἡ Τουρκία στούς Τούρκους» ἀποφασί-
ζουν τήν ἐξόντωση τῶν χριστιανικῶν πλη-
θυσμῶν. Ὑποκινητές καί ἐμπνευστές στά
ἀποτρόπαια σχέδιά τους οἱ σύμμαχοί
τους Γερμανοί: «Σᾶς βεβαιῶ... μέ τό σύ-
στημα πού σᾶς προτείνω ὁ θάνατός τους
εἶναι βέβαιος... ἡ μισητή καί ἄτιμη αὐτή
ράτσα (τῶν Ἑλλήνων) θά χαθεῖ γιά πά-
ντα...» (Γερμανός στρατηγός Λίμαν φόν
Σάντερς).

Ἔτσι μέ τήν ἔναρξη τοῦ Α΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου (1914), δημι-

ουργοῦνται ἀπό τούς Τούρκους τά «ἀμε-
λέ ταμπουρού», δηλαδή τάγματα ἐργα-
σίας· στήν πραγματικότητα ὅμως τάγμα-
τα θανάτου. Σ’ αὐτά οἱ ἐπιστρατευμένοι
Ἕλληνες ἐργάζονται γιά τή διάνοιξη δρό-
μων καί τοῦνελ κάτω ἀπό ἄθλιες συν-
θῆκες. Ἡ πείνα, οἱ ξυλοδαρμοί, οἱ ποικίλες
ἀρρώστιες καί ἡ ἔκθεσή τους στίς ἀκραῖες
καιρικές συνθῆκες ὁδηγοῦν τούς περισσό-
τερους στό θάνατο.

Γιά τόν ὑπόλοιπο πληθυσμό οἱ Τοῦρκοι
ἐφαρμόζουν τήν τακτική τοῦ «λευκοῦ
θανάτου». Σύμφωνα μέ τίς συμβουλές
τῶν Γερμανῶν ἀναγκάζουν τούς χριστια-
νικούς πληθυσμούς ἀπό χωριά ὁλόκληρα
νά ἐγκαταλείψουν τά σπίτια τους, δῆθεν
γιά λόγους ἀσφάλειας, καί νά ἀρχίσουν τίς
μακρινές πορεῖες μέσα στό χειμώνα, μέ
βροχή ἤ μέ χιόνι, πρός τά ἐνδότερα τῆς Μ.
Ἀσίας. Πίσω τά σπίτια τους καίγονται, οἱ
περιουσίες τους ἁρπάζονται. Οἱ ἴδιοι δέν
ἐπιτρέπεται νά σταθμεύουν σέ μέρη κα-
τοικημένα, ἀλλά μόνο σέ ἔρημα καί ἐκτε-
θειμένα στίς χειμερινές συνθῆκες. Ὁ λόγος
εὐνόητος: Νά μή μποροῦν νά στεγαστοῦν
καί νά μή μποροῦν νά ἀγοράσουν τρόφι-
μα. Ἀπαγορευόταν ἀκόμη καί νά ἁπλώσει
κάποιος τό χέρι του γιά νά κόψει φύλλα
ἀπό τά δέντρα, προκειμένου νά χορτάσει
τήν πείνα του. Ἡ ποινή ἦταν θάνατος.
Ἀπαγορευόταν νά δώσουν βοήθεια στούς
γέρους γονεῖς ἤ στά ἀνήλικα παιδιά καί
στούς ἀρρώστους, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταλείπο-
νταν στά φαράγγια καί τά δάση καί πέθαι-
ναν ἀπό τήν πείνα ἤ ἀποτελειώνονταν

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

19 Μαΐου 1919:               
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ἀπό τή λόγχη καί τό τουφέκι. 
Τά ἀστυνομικά ὄργανα πού ὁδηγοῦσαν

τούς μετατοπιζόμενους τούς ἀνάγκαζαν
δῆθεν γιά λόγους ὑγιεινῆς νά λουστοῦν σέ
λουτρῶνες πού εἶχαν κατασκευαστεῖ γι’
αὐτόν τό λόγο. Ὅταν ἔβγαιναν ἀπό τό
λουτρό, τούς παρέτασσαν γυμνούς στό
χιόνι μέ θερμοκρασία κάτω ἀπό τό μηδέν
μέχρι νά ρθεῖ ὁ ἀστυνομικός γιά καταμέ-
τρηση. Αὐτός δέν ἐρχόταν νωρίτερα ἀπό
μιά ὥρα. Ἄλλη μιά ὥρα ἀναμονῆς μέχρι νά
ἔρθει ὁ γιατρός, ὁ ὁποῖος χαρακτήριζε ὡς
ἄρρωστους τούς νεότερους καί ὑγιέστε-
ρους καί τούς ἔστελνε δῆθεν στό νοσοκο-
μεῖο, ὅπου δέν ἔφταναν ποτέ, γιατί καθ’
ὁδόν θανατώνονταν. 

19 Μαΐου 1919. Ὁ Κεμάλ Ἀτατούρκ μέ
ρωσικά ὅπλα καί μέ τήν ἀνοχή ὅλων τῶν
Εὐρωπαίων ἀποβιβάζεται στή Σαμψούντα
καί βάζει σέ ἐφαρμογή τό σατανικότερο
σχέδιό του. Τώρα πιά οἱ ἐκτοπιζόμενοι
Ἕλληνες τοῦ Πόντου δέ φτάνουν πουθε-
νά. Οἱ τσέτες τοῦ Κεμάλ τούς ἐξοντώνουν
ὁμαδικά. Στίς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Ἄλυ πά-
νω ἀπό 70 χωριά καί πόλεις βρίσκουν τό
θάνατο. Στή Σαμψούντα τό προσωπικό
τῆς Μητροπόλεως κι ἕνα πλῆθος ἐπιστή-
μονες, ἐκπαιδευτικοί, ὑπάλληλοι καί ἔμπο-
ροι φυλακίζονται χωρίς λόγο. Στή συνέ-
χεια ἀποστέλλονται στήν Ἀμάσεια καί με-
τά ἀπό μιά δίκη-παρωδία ἀπαγχονίζονται.
Ὁ «Ζήλων» Εὐθύμιος Ἀγριτέλης, βοηθός
Ἐπίσκοπος Ἀμασείας, πεθαίνει στή φυλα-
κή ἀπό τύφο. Οἱ Μητροπολίτες Τραπε-
ζοῦντος Χρύσανθος καί Ἀμασείας Γερμα-
νός Καραβαγγέλης καταδικάζονται ἐρή-
μην σέ θάνατο. Ἀπό τούς 183.000 κατοί-

κους τῆς περιφέρειας
Ἀμάσειας θανατώνο-
νται οἱ 134.078. Ὁ γιατρός Yowell, Διευθυ-
ντής τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀποστολῆς Βοήθει-
ας τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς, στήν ἀναφορά
του πρός τόν ἀνώτατο διοικητή τῶν
Η.Π.Α., γράφει: «Τά 2/3 τῶν διωχθέντων
Ἑλλήνων ἦταν γυναῖκες καί παιδιά».

Κοντά στίς ἀτέλειωτες μαρτυρίες Ἑλλή-
νων καί ξένων γιά τίς φρικαλεότητες τῶν
Τούρκων στόν Πόντο ὑπάρχει καί ἡ ἀνέκ-
δοτη ἔκθεση τοῦ Τούρκου Δζεμάλ Νουζ-
χέτ, νομικοῦ συμβούλου τοῦ φρουραρχεί-
ου Κωνσταντινουπόλεως καί προέδρου
τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς τῆς σουλτα-
νικῆς κυβέρνησης τοῦ Φερίτ Πασᾶ. Μετά
ἀπό τίς λεπτομερεῖς περιγραφές τῶν κε-
μαλικῶν ἐγκλημάτων καταλήγει: «Ἀπό
τούς 25.000 Ἕλληνες τῆς περιφερείας Πά-
φρας, Ἀλή-Τσάμ, 90% ἐξοντώθηκαν καί
ὅσοι ἐκτοπίστηκαν θανατώθηκαν στό
ἐσωτερικό».

Ὁ τραγικός ἀπολογισμός τῆς γενο-
κτονίας τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ
φτάνει τίς 353.000 ἀθῶα θύματα. Πο-
σοστό πού ξεπερνάει τό 50% τοῦ συ-
νολικοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ποντίων. Ἄν
αὐτό δέν εἶναι γενοκτονία, τότε τί ἄλλο
μπορεῖ νά εἶναι; Ἀλλά καί ἑκατοντάδες
χιλιάδες ὀρφανά ἑλληνόπουλα, πού
κρατήθηκαν μέ διάφορες προφάσεις ἀπό
τό τουρκικό κράτος καί ἐξισλαμίστηκαν.
Αὐτή εἶναι μιά ἄλλης μορφῆς γενοκτο-
νία. Καί ὅσοι Πόντιοι ἀπέμειναν στίς πα-
τρογονικές τους ἑστίες κατόρθωσαν νά
ἐπιβιώσουν μέχρι σήμερα μόνο ὡς κρυ-
πτοχριστιανοί. Αὐτή εἶναι μιά τρίτης

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

              Γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ
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μορφῆς γενοκτονία τοῦ ἑλληνικοῦ χρι-
στιανικοῦ στοιχείου τοῦ Πόντου.

«Ἡ γενοκτονία τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνι-
σμοῦ -γράφει ὁ Χρῆστος Γιανναράς- στοι-
χειοθετεῖ, πρωταρχικά, ἔγκλημα ἀπέναντι σ’
ἕναν πολιτισμό μέ πανανθρώπινη ἐμβέ-
λεια... Ὁ ξεριζωμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τόν
Πόντο, κοιτίδα πανάρχαια τοῦ ἀνθρώπινου
πολιτισμοῦ, θά εἶχε σήμερα τό ἀνάλογό του,
ἄν ἐξαλείφονταν οἱ Γάλλοι ἀπό τό Παρίσι, οἱ
Βρετανοί ἀπό τήν Ὀξφόρδη, οἱ Γερμανοί
ἀπό τή Χαϊδελβέργη».

Μετά ἀπό τά ὅσα ἀναφέραμε -μέ πολύ
ἁδρές πινελιές βέβαια- προβάλλει ἀμείλικτο
τό ἐρώτημα: Γιατί τό Ὑπουργεῖο Παιδείας
προωθεῖ μονομερῶς τό ὁλοκαύτωμα τῶν
Ἑβραίων συστήνοντας ἔνθερμα τή διοργά-
νωση ἐκδηλώσεων στά σχολεῖα, ἀλλά καί
τήν πραγματοποίηση ἐκπαιδευτικῶν ἐπι-
σκέψεων στό Μουσεῖο τοῦ Ἄουσβιτς στήν
Πολωνία, ἐνῶ γιά τή γενοκτονία τῶν Πο-
ντίων ἤ τή Μικρασιατική καταστροφή καί
τά ἀναρίθμητα δεινά πού ἔχει ὑποστεῖ τό
Ἔθνος μας τηρεῖ ἄκρα σιγή, γιά νά  μή ποῦμε
ὅτι φιμώνει καί διαστρέφει τήν ἀλήθεια; 

Ὄχι. Δέν εἴμαστε πολεμοχαρεῖς οὔτε ρα-
τσιστές οὔτε μνησίκακοι. Ὡς ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοί ξέρουμε νά συγχωροῦμε ἀκόμη καί
τούς χειρότερους ἐχθρούς μας, κατά τό πα-
ράδειγμα τοῦ Κυρίου μας. Ἀλλά γιά νά ἔχει
ἀξία ἡ συγχώρηση, πρέπει νά βασίζεται πά-
νω στή μνήμη. Ξέρω τί μοῦ ἔκανες καί ὅμως
σέ συγχωρῶ. Αὐτό ἔχει ἀξία. Ὁποιαδήποτε
ἄλλη δικαιολογία, ἀπό αὐτές πού ἀναμα-
σοῦν οἱ ἐντολοδόχοι τῶν σκοτεινῶν δυνά-
μεων, δέν πείθει κανέναν. Ὁ στόχος εἶναι
ξεκάθαρος: Νά μή γνωρίζουν τά ἑλληνό-
πουλα τήν ἱστορία τους. Νά μή μαθαί-
νουν «τί ἔχασαν, τί ἔχουν, τί τούς πρέ-
πει», γιά νά μή διεκδικοῦν τίποτα. Νά μα-
θαίνουν ὅμως πολύ καλά αὐτά πού θέλουν
οἱ σιωνιστές ἡγήτορες τῆς Νέας Τάξης, πού
δουλεύουν πυρετωδῶς γιά τήν παγκόσμια
κυριαρχία τους.

Οἱ πληρωμένοι Ἐφιάλτες δέν ἔλειψαν
δυστυχῶς ἀπό τή χώρα μας. Οἱ ὑπόλοι-
ποι ὅμως πότε θά ξυπνήσουμε;
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Τό σύνολο τοῦ λαοῦ τῶν Ἐλευθέρων
Πολιορκημένων στό Μεσολόγγι εἶχε
πιστέψει στό δίκαιο τῶν ἀγώνων του.
Ἡ μακρά περίοδος τῶν πολιορκιῶν
καί τῶν ἐπιθέσεων τῶν Ὀθωμανῶν,
(1822-1826), εἶχε γιγαντώσει τή θέλη-
ση τοῦ λαοῦ γιά λευτεριά. Ταυτόχρο-
να ἡ ἡγετική μορφή τοῦ Ἐπισκόπου
Ρωγῶν Ἰωσήφ εἶχε ἐμπνεύσει τή γνή-
σια Ὀρθόδοξη πίστη, ἀκόμα  καί στή
μεταφυσική ἀξία τῶν ἀγώνων. Ὁ Ἐπί-
σκοπος Ἰωσήφ εἶχε φτάσει στό Μεσο-
λόγγι μέ ἀπαίτηση ὀλόκληρου τοῦ λα-
οῦ τῆς Ἠπείρου καί τῆς Δυτικῆς Στε-
ρεᾶς. Μαζί του συγκεντρώθηκαν γύρω
του καί ἕνα πλῆθος Ἱερέων καί Μο-
ναχῶν, πού ὅλοι ἐπιδόθηκαν σέ πλήρη
στερέωση τοῦ λαοῦ στίς ἀξίες τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἔφτασαν,
μάλιστα, σέ σημεῖο νά γνωρίζουν οἱ
πάντες λεπτές θεολογικές διδασκα-

λίες. Ὁ Ἰωσήφ, ὡς θαρραλέος ἀγωνι-
στής, ἐπιδίδεται σέ ὀργανωτικά, πολι-
τικά, διοικητικά, κοινωνικά καί ὁπωσ-
δήποτε Ἐκκλησιαστικά θέματα. Ὅλα
αὐτά δέχονταν τή σφραγίδα τῆς γνώ-
μης καί τῆς προσωπικότητας τοῦ Δε-
σπότη. Ὀργανώνει τήν Ἐκκλησιαστική
ζωή τῆς πόλης μέ πλῆθος λειτουργικῶν
εὐκαιριῶν, ἀκόμα καί μέσα στά στρα-
τόπεδα, μεταφέροντας ἁγιαστική χά-
ρη στούς πολεμιστές. Δημιούργησε
ἕνα Μεσολόγγι «Πολιτεία, κράτος τοῦ
Θεοῦ», ὅπως γράφτηκε ἀπό ἱστορι-
κούς. Στήν καθημερινή Θεία Λειτουρ-
γία στίς ντάπιες, κοινωνοῦσαν οἱ πο-
λεμιστές καί εὔχονταν ὁ ἕνας στόν
ἄλλο: «Καλήν ἀντάμωση στόν ἄλλον
κόσμο».

Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης
Καθηγητής Θεολογίας

Πρ. Δήμαρχος Ἱ.Π. Μεσολογγίου

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:
«Καλήν ἀντάμωση στόν ἄλλον κόσμο»

Γιά νά μήν ξεχνᾶμε!...
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Ἕ ν α ς
ἀ κ ό μ η
ἀκάματος
ἐ ρ γ ά τ η ς
τοῦ Εὐαγ-
γελίου, τα-
πεινός καί
τ ί μ ι ο ς
ἀ π ό σ τ ο -
λος τοῦ
Χ ρ ι σ τ ο ῦ ,
ἔφυγε ἀπό
τήν πα-
ρ ο ύ σ α

ζωή, τή φθαρτή καί ἐπίγεια, γιά τή μόνιμη
πατρίδα. Τήν οὐράνια καί αἰώνια, «ἧς τε-
χνίτης καί δημιουργός ὁ Θεός» (Ἑβρ. 11,
10), γιά νά ἀναπαυθεῖ ἀπό τούς κόπους
καί τίς μέριμνες πού εἶχε ἐπωμισθεῖ γιά
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ πλησίον. 

Ὁ Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Κυρατζῆς.

Γεννήθηκε στά πολύπαθα καί ἡρωικά
Γρεβενά τό 1931 καί, ἀφοῦ μέ τό πέρασμά
του ἔγραψε μιά ὡραία, δημιουργική, ἀψε-
γάδιαστη καί θυσιαστική ἱερατική πορεία
διακονίας καί προσφορᾶς στόν ἀμπελώνα
τῆς Ἐκκλησίας μας, καί συγκεκριμένα
στήν Ἱ.Μητρόπολη Βεροίας καί Ναού-
σης, στίς 21 Μαρτίου τοῦ 2017 ἔλαβε τήν
οὐράνια κλήση γιά νά ἀφήσει τή γῆ καί νά
πορευθεῖ πρός τόν οὐρανό.  Νά συναντή-
σει ΕΚΕΙΝΟΝ, τόν ὁποῖο ἀγάπησε μοναδι-
κά ὡς ἔφηβος ἀκόμη καί διακόνησε ἀκού-
ραστα καί ταπεινά ἐπιθυμώντας νά βάλει
ἕνα λιθαράκι κι αὐτός στήν ὑπηρεσία τοῦ
ἀνθρώπου. Πνευματικό παιδί τοῦ θρυλι-
κοῦ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου π. Αὐγουστί-
νου Καντιώτη ἀπό τό 1946, ἐμπνεύσθηκε
ἀπό τό παράδειγμα τοῦ πνευματικοῦ του
δασκάλου τήν ἀγάπη γιά τό κήρυγμα

τοῦ θείου λόγου καί τήν ἱεραποστολή
μέσα στόν κόσμο. Ἦταν μακρά καί δύ-
σκολη ἡ πορεία του μέσα στό χρόνο, κα-
θώς τά ὁράματα καί οἱ στόχοι του ἦταν
ὑψηλά καί μεγάλα. 

Συνεργοί καί συνοδοιπόροι του στάθη-
καν πολλοί. Ἰδιαίτερα ὅμως καί πολύ κο-
ντά του ἦταν ἀπό τό 1960 ἕνας μικρός ὅμι-
λος ἀφιερωμένων στό Θεό ὡραίων καί τα-
πεινῶν ψυχῶν, οἱ ὁποῖες τόν ἀκολούθη-
σαν πιστά καί ἀφοσιωμένα γιά πάντα καί
συνέστησαν τή Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα
«ΠΕΛΕΚΑΝ», ἡ ὁποία ἔμελλε νά γίνει γιά
τήν Ἱ. Μητρόπολη Βεροίας ἕνας ἄλλος
στοργικός πελεκάνος, πού πρόσφερε ζε-
στασιά καί ἀγάπη σέ 500 τουλάχιστον
παιδιά, ἀγόρια καί κορίτσια, τῆς περιοχῆς
αὐτῆς ἱδρύοντας τρία Οἰκοτροφεῖα, γιά
νά προσφέρουν στά παιδιά τῆς μεταπολε-
μικῆς Ἑλλάδας ὑλική βοήθεια καί πνευμα-
τική ἀσφάλεια καί καθοδήγηση. Ψυχή
αὐτοῦ τοῦ ἔργου μέ τά παιδιά, τό μέλλον
τῆς κοινωνίας, ἦταν ὁ Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος
Κυρατζῆς. Κοντά του τά παιδιά γνώρισαν
τόν πατέρα, τόν σύμβουλο, τόν πνευματι-
κό, τόν συμπαραστάτη, τόν ἴδιο τό Θεό
στό πρόσωπο τοῦ προστάτη τους. Σ’
αὐτόν τόν πνευματικό ὁδηγό ὀφείλουν τή
σταδιοδρομία τους κατά Θεόν καί τήν κα-
λή τους παρουσία μέσα στήν κοινωνία. Τό
νοῦ μας στά παιδιά! Γιατί, ὅποιος σώζει
ἕνα παιδί ἀπό τά νύχια τοῦ διαβόλου, σώ-
ζει μιά ὁλόκληρη κοινωνία. Τήν κοινωνία
τῆς γενιᾶς του. 

Ὁ π. Ἀμβρόσιος ἦταν ἀνήσυχο πνεῦμα.
Ἤθελε πάντα κάτι περισσότερο νά κάνει.
«Ἔτι καί ἔτι», ἐργαζόμενος τό καλό «ἕως
ἡμέρα ἐστί». Ὅσο ζοῦσε. 

Ἐκτός ἀπό τό προφορικό του κήρυγμα,
τό ὁποῖο ἦταν κυρίως ἀπολογητικό καί

† ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ
(1931-2017)

† π.Ἀμβρόσιος Κυρατζῆς

 nekrologia_™ÎÔ˘Ï¿  6/11/17  7:03 PM  Page 2



Τήν Τρί-
τη, 2
Μ α ΐ ο υ
2017, καί
τή 2α πρω-
ινή ὥρα
ἔφυγε γιά
τόν οὐρα-
νό, τήν
ὡραία πο-
λιτεία τοῦ
Θεοῦ, μιά
ἐμβληματι-
κή μορφή

τῆς παγκόσμιας πανεπιστημιακῆς κοινό-
τητας. Ἕνας ἀληθινά μεγάλος Ἕλληνας,
πού ἐργάσθηκε ἀκούραστα σέ ὅλη του τή
ζωή γιά νά κάνει γνωστή τήν ἱστορία καί

τήν ἀξία τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτι-
σμοῦ σέ ὅλον τόν πλανήτη. Ἦταν ὁ καλύ-
τερος πρεσβευτής αὐτοῦ τοῦ θαύμα-
τος.

Λίγοι στήν Ἑλλάδα γνωρίζουν ποιός
πραγματικά ἦταν. Αὐτοί οἱ λίγοι ὅμως
εἶναι ἐξέχουσες προσωπικότητες, οἱ
ὁποῖες ἐκτίμησαν τίς γνώσεις του, τό
ἀδιάφθορο τοῦ χαρακτήρα του, τήν ἑλλη-
νική του λεβεντιά, τήν εὐγένεια καί τήν
ἀξιοπρέπειά του. Ξεχωριστός καί μονα-
δικός σέ ὅλα. 

Γεννήθηκε στό χωριό Ἅγ. Λουκᾶς
Εὐβοίας τό 1935. Οἱ γονεῖς του Σταμάτης
καί Παρασκευή δέν ἀπέκτησαν ἄλλα παι-
διά. Ὁ Χαράλαμπος ὡς μοναχοπαίδι πῆρε
ἀπό τούς γονεῖς του ἀγάπη, φροντίδα καί
τήν ἐπιθυμία νά τιμήσει στή ζωή του τήν

ἀντιαιρετικό, ἄμβωνάς του ἔγινε τό Πε-
ριοδικό «ΠΕΛΕΚΑΝ», μέ μιά μεγάλη ποι-
κιλία ὕλης μέ διάφορα θέματα ἐπίκαιρα,
θεολογικά καί πνευματικά. Ἐπίσης ὁ π.
Ἀμβρόσιος, μέ τή συνδρομή τῶν ἀδελφῶν
τῆς Ἀδελφότητός του «ΠΕΛΕΚΑΝ», ἀνέλα-
βε ἐξολοκλήρου τίς Κατασκηνώσεις τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας καί Ναούσης,
πού λειτουργοῦσαν στήν Ἱ. Μονή Τιμίου
Προδρόμου Ναούσης. Κατά τά ἔτη 1982-
2000 ὁ π. Ἀμβρόσιος διηύθυνε τήν Τρίφω-
νη Ἐκκλησιαστική Χορωδία τῆς Ἰ. Μη-
τροπόλεως, γιά νά ὑμνεῖ καλλίφωνα τό
Θεό καί νά κοσμεῖ ἐκκλησιαστικές ἐκδηλώ-
σεις. Εἶναι δέ ὁ ἐμπνευστής καί συντελε-
στής ἑνός πραγματικά οἰκοδομικοῦ θαύ-
ματος, τό ὁποῖο κατορθώθηκε σέ μιά πα-
νοραμική τοποθεσία, στούς πρόποδες τοῦ
ὄρους Βερμίου, στό χωριό Κομνήνιο Βε-
ροίας. Ἐκεῖ ὑπάρχει καί λειτουργεῖ ἡ Ἀδελ-

φότητα μέχρι σήμερα. Κι ἐκεῖ, σέ μιά θέση
ἀπ’ ὅπου ἀγναντεύει τήν πανέμορφη Βέ-
ροια, στήν ὁποία ἔδωσε ὅλους τούς κό-
πους καί τούς μόχθους τῆς ζωῆς του, βρί-
σκεται ὁ λιτός τάφος του, γιά νά θυμίζει
τόν τίμιο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, πού
ὅλα τά ἔδωσε γιά τόν Χριστό καί τόν
ἄνθρωπο. Ἁπλά, ἀθόρυβα, ταπεινά.
Ἔτσι ἐργάζονται οἱ μεγάλοι. Κάνοντας
τό χρέος τους κι ἐγκαταλείποντας τόν ἑαυ-
τό τους στήν ἀγάπη καί στήν κρίση τοῦ
Θεοῦ. 

Σεβαστέ μας π. Ἀμβρόσιε, 

Ἀπό τήν εὐφρόσυνη χώρα τοῦ οὐρα-
νοῦ, μήν παύεις νά δέεσαι γιά τά πνευ-
ματικά σου παιδιά. Γιά τίς ἀδελφές τῆς
Ἀδελφότητός σου. Γιά ὅλο τόν κόσμο.
Καί γιά ὅσους σέ ἔχουν ἰδιαιτέρως ἀγα-
πήσει καί στηρίξει. 
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«Ἐν τῷ φωτί, Χριστέ, τοῦ προσώπου σου, καί τῷ γλυκασμῷ
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ἑλληνική του καταγωγή. Ἀρχικά μαθήτευ-
σε γιά τίς τέσσερις πρῶτες τάξεις στό Γυ-
μνάσιο Ἀλιβερίου καί στή συνέχεια ἀπο-
φοίτησε ἀπό τό 10ο ἑξατάξιο Γυμνάσιο
Ἀθηνῶν. Σέ ἡλικία 19 ἐτῶν ξεκινᾶ μέ δική
του ἀπόφαση καί ἐπιλογή τό μεγάλο ταξί-
δι γιά τή γνώση στό ἐξωτερικό.

Στήν Αὐστρία καί στή Γερμανία σπού-
δασε Φιλοσοφία καί Ἱστορία Τέχνης καί
ἀργότερα ἐργάσθηκε ὡς ἐπιστημονικός
συνεργάτης σέ πολλά Πανεπιστήμια
τοῦ κόσμου. Κυρίως ὅμως τόν διεκδίκη-
σε καί τόν κράτησε ἡ Γερμανία τά περισ-
σότερα χρόνια, γιατί ἦταν πολύ δυνατός
στήν ἐπιστήμη του. Πραγματοποίησε ἀμέ-
τρητα Σεμινάρια γιά Ἱστορικούς ὄχι μόνο
στή Γερμανία, ἀλλά καί σέ πολλές ἄλλες
χῶρες, μέ θεματολογία του τόν ἀρχαῖο
ἑλληνικό πολιτισμό, τή βάση κάθε πολιτι-
σμοῦ στόν κόσμο. 

Ἔγινε δεκτός σέ ξένες χῶρες μέ τιμές
ἀρχηγοῦ κράτους. Ἦταν μέλος τῆς πε-
νταμελοῦς ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία ἔχει παγκο-
σμίως τό δικαίωμα νά πιστοποιεῖ τή γνη-
σιότητα ἑνός ἔργου τέχνης. Τό μυαλό του
ἦταν ἕνα κινητό Πανεπιστήμιο. Στήν
προσωπική του βιβλιοθήκη κατέλιπε
20.000 ἐπιστημονικές ἐργασίες. Κι οἱ
συνάδελφοί του ζητοῦσαν νά τούς
ἀφήσει κληρονομιά τό μυαλό του!

Μά πάνω ἀπ’ ὅλα, ἡ καρδιά του ἦταν
γεμάτη ἀπό ἀγάπη καί ὑπερηφάνια γιά
τήν Ἑλλάδα, ὅσο κι ἄν τόν πίκρανε ἡ πα-
τρίδα του. Τόν διεκδικοῦσαν τά Πανε-
πιστήμια τῆς Εὐρώπης, ὄχι ὅμως καί
τῆς Ἑλλάδος. Γιατί ζητοῦσε μόνον
ἀξιοκρατία. Ὄχι κάτι ἄλλο. Ὅταν
Ὑπουργός Πολιτισμοῦ τόν κάλεσε νά ἀνα-
λάβει τή Διεύθυνση τῆς Ἐθνικῆς Πινακο-
θήκης, ζήτησε διεξαγωγή διαγωνισμοῦ
καί ὄχι διορισμό στή θέση μέ ἁπλό τηλε-
φώνημα! Μεγαλεῖο ὁ ἄνθρωπος αὐτός!

Τά τελευταῖα χρόνια διέμενε μόνιμα
στήν Ἑλλάδα, «γιά νά χορτάσω ἥλιο καί
θάλασσα, τά ὁποῖα στερήθηκα γιά πολλά
χρόνια», ἔλεγε ὁ ἴδιος, καί ἐπισκεπτόταν

συχνά τή Γερμανία γιά νά δίνει διαλέξεις
στά Πανεπιστήμια. 

Ὁ ὑποφαινόμενος γνώρισα τόν κ. Κα-
θηγητή μέσα ἀπό τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ
Γολγοθᾶ». Μιά διακονία ἀγάπης καί προ-
σφορᾶς στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν
κρατουμένων ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος,
τήν ὁποία ἐκτίμησε πολύ ὁ κοιμηθείς ἀγα-
πητός Χαράλαμπος Γρύψας.

Θαύμαζε τό μεγαλεῖο καί τή δύναμη τῆς
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, πού δέν ἔχει σύνορα
κι οὔτε κάνει διακρίσεις στούς ἀνθρώ-
πους. Ἐπισκέφθηκε ἀρκετές φορές τήν
Ἀδελφότητα τῆς «ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ» καί, κα-
τά τήν παραμονή του κάθε φορά, εἴχαμε
τήν εὐκαιρία νά κάνουμε πνευματικές συ-
ζητήσεις γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς καί τή
ζωή στήν αἰωνιότητα. Ἔτσι γνώρισε καί
τήν ὀμορφιά τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί
ἔζησε ἰδιαίτερα ἱερές καί ἅγιες στιγμές
κατά Θεόν. 

Ἀγαπητέ μου  ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
ἀδελφέ Χαράλαμπε,

Χαίρομαι πού σέ γνώρισα καί συζή-
τησα μαζί σου ἀτέλειωτες πνευματι-
κές συζητήσεις στό «ὑπερῶο» τῆς
Ἀδελφότητας, ἔχοντας ἁπλωμένη
μπροστά μας ὅλη τήν πανέμορφη πό-
λη τοῦ Ἁγ. Δημητρίου, τή Θεσσαλονίκη
μας. Θά θυμᾶμαι γιά πάντα αὐτές τίς
ὧρες. Καί ἀπό ἐδῶ πάνω, ἀπό τή γῆ
τῆς Μακεδονίας μας, δέν παύω δεόμε-
νος καθημερινά νά ἀναπαύει γιά πά-
ντα ὁ Κύριος τήν ἀγάπη σου καί τούς
καλούς γονεῖς σου Σταμάτη καί Παρα-
σκευή στήν οὐράνια πόλη, «ἧς τεχνί-
της καί δημιουργός ὁ Θεός» (Ἑβρ. 13,
14 καί 11, 10).

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ραπτόπουλος
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
Στό βιβλίο αὐτό γίνεται συνοπτικά λόγος γιά ἐκείνους

τούς νέους πού ἔδωσαν στή ζωή τους τή μαρτυρία τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τά λόγια, τά ἔργα καί τό μαρτύριό
τους.

Μποροῦν νά γίνουν τύπος καί παράδειγμα στούς νέ-
ους τοῦ σήμερα, πού ἀποτελοῦν τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ
τόπου, τό μέλλον τῆς αὐριανῆς καλύτερης  Ἑλλάδος.

Σ᾽ αὐτούς τούς νέους εἶναι ἀφιερωμένο τό βιβλίο
αὐτό. Σελ. 152.

Τιμᾶται: 5.00 εὐρώ. Ταχ/κά
τέλη: 2,00 εὐρώ.

* * *

ΣΤΕΦΑΝΗΦΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
Ἀναφέρεται σέ ἁγίους καί μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας

μας, τούς ὁποίους ὁ Κύριος θά στεφανώσει ὡς δίκαιος
κριτής τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως γιά τή σταθερότητα στήν
πίστη τους σέ καιρούς διωγμῶν καί μαρτυρίου, ἀλλά καί
γιά τή δύναμη τῆς ἀγάπης τους γιά τό Χριστό. Στεφανώ-
νονται ὅσοι ἀθλοῦνται σταθερά μέχρι τέλους. Μέ τή χά-
ρη τοῦ Θεοῦ φυσικά. Σελ. 148. Tιμᾶται: 5,00 εὐρώ.
Tαχ/κά τέλη: 3,00 εὐρώ.

* * *

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ
«Διά τοῦτο νεάνιδες ἠγάπησάν σε», (Ἆσμα Ἀσμ. 1,

13).Γι᾽ αὐτό σέ ἀγάπησαν, Χριστέ, νεαρά κορίτσια μέ-
σα στούς αἰῶνες. Σέ πίστεψαν.  Ἔζησαν μέ Σένα. Καί
πέθαναν γιά Σένα. Γιατί καί Σύ τίς ἀγάπησες. Τίς τίμη-
σες. Δέχτηκες τή διακονία τους. Σέ μιά ἀνδροκρατού-
μενη κοινωνία, Σύ διακήρυξες τήν ἰσότητα τῶν δύο
φύλων καί κάλεσες στή σωτηρία «πάντας». Ὅλους
ἀνεξαιρέτως. Ἄνδρες καί γυναῖκες.  Ἀμέτρητη ἡ χο-
ρεία τῶν νεανίδων, ἁγίων καί μαρτύρων, οἱ ὁποῖες
κοσμοῦν τή βασιλεία Σου. Ἀποτελοῦν μαρτυρία ὅτι ἡ
ἀληθινή χαρά τῆς ζωῆς βρίσκεται μόνο κοντά σέ Σέ-
να.

Σ᾽ αὐτές τἰς ὑπέροχες νεάνιδες ἀναφέρεται συνοπτικά τό βιβλίο αὐτό. Σελ. 220. 

Τιμᾶται: 6.00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 2,00 εὐρώ.
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ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ τῆς ἀγάπης τοῦ
ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὅλοι εἴμαστε καταδιωκόμενοι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Εὐτυχῶς
γιά μᾶς. Γιά τή σωτηρία μας. Τά δίχτυα τῆς ἀγάπης Του εἶναι ἁπλωμέ-
να παντοῦ στήν πορεία τῆς ζωῆς μας. Κι ὅταν ἀκόμη Τόν ἀρνούμαστε.
Κι ὅταν Τόν πολεμοῦμε. Νομίζουμε τότε πώς Τόν καταδιώκουμε. Λά-
θος μας ὅμως. Ἐκεῖνος μᾶς καταδιώκει μέ τήν ἀγάπη Του. Νά καί ἡ
ὁμολογία ἑνός νεαροῦ, πού ἔνιωσε τήν ἀγάπη τοῦ Θείου Κυνηγοῦ:
«Ἐκεῖνος πού πρόδωσα μέ καταδιώκει μέ τήν ἀγάπη του. Εἶμαι καί
ἐγώ ἕνας καταδιωκόμενος τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Καί δέν θά μπο-
ρέσω νά τοῦ ξεφύγω πιά!...». Ἄραγε ἡμεῖς θά τοῦ ξεφύγουμε; 

Τιμᾶται:  Ἁπλό: 2,50 εὐρώ. Μέ σκληρό ἐξώφυλλο: 4,00 εὐρώ.
Ταχ/κά τέλη: 2,00 εὐρώ. Σελ. 68.

* * *

ΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ;

Ζοῦμε στίς ἔσχατες ἡμέρες; Ποιός ἀμφιβάλλει γιά τή θετική ἀπά-
ντηση βλέποντας γύρω του εἰκόνες καί σημεῖα τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν;
Σεισμοί. Πόλεμοι. Προσφυγιά. Δυσαρμονία καί ἀταξία στήν οἰκογέ-
νεια. Βαρβαρότητα στήν κοινωνία. Ἀνηθικότητα. Διαφθορά. Διαστρο-
φές. Ἰσοπέδωση τῶν ἀξιῶν. Ἔλλειψη ἀνθρωπιᾶς. Φιλαυτία. Ἔπαρση.
Φιληδονία. Γῆ καί χῶμα μόνο. Χωρίς ὅραμα στή ζωή. Χωρίς οὐρανό. 

Γιατί ὅλα αὐτά;

Γιατί δέν ἀκολουθοῦμε τήν τάξη καί τόν ἁρμονικό τρόπο ζωῆς πού
καθιέρωσε ὁ Θεός στό Εὐαγγέλιο. Καί ζοῦμε τίς συνέπειες τῆς ἀποστα-
σίας μας.

Ζοῦμε, λοιπόν, στίς ἔσχατες ἡμέρες.

Καί τί πρέπει νά κάνουμε; Τό νέο αὐτό βιβλίο δίνει ἀπαντήσεις στίς 210 σελίδες του. 

Τιμᾶται: Ἁπλό: 6,00 εὐρώ. Μέ σκληρό ἐξώφυλλο: 7.00 εὐρώ. Ταχ/κά Τέλη: 2,00 εὐρώ. 
* * *

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Κάθε νέα χρονιά ὁ Θεός μᾶς πιστώνει μέ 8.760 ὧρες. Ἡ πίστωση

αὐτή εἶναι μιά ἐξαίρετη εὐλογία του. Εὐλογία, ἀλλά καί εὐθύνη.
Εὐθύνη ὡς πρός τήν ἀξιοποίησή τους. Τί θά κάνουμε μέ τίς ὧρες
αὐτές; Πῶς θά διαθέσουμε τό χρόνο μας; Εἶναι, λοιπόν, ἀπαραίτη-
τος ἕνας πνευματικός προϋπολογισμός, ὥστε στό τέλος τῆς χρονιᾶς
νά ἔχουμε ἕναν εὐλογημένο πνευματικό ἀπολογισμό.

Σ᾽ αὐτό στοχεύει νά συντελέσει τό βιβλίο αὐτό. Σελ. 196.

Τιμᾶται: 6,00 εὐρώ.  Ταχ/κά τέλη: 2,00 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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§18

«Δέν εἶναι δυνατόν, Παναγιώτη. Οὔτε τρεῖς
μέρες δέν ἔχουμε καλά-καλά ἐδῶ!», διαμαρτυρή-
θηκε ἡ Παρασκευή. 

«Τί νά κάνω, βρέ Παρασκευή; Ἀφοῦ μέ πήρανε
τηλέφωνο· στό κινητό. Πρέπει νά κατεβῶ στήν
Πελοπόννησο νά κλείσω μιά παραγγελία, νά κα-
παρώσω τό ἐμπόρευμα. Τί νά κάνω;».

«Νά τούς πεῖς ὅτι δέ θά πᾶς», εἶπε ἔντονα ἡ
Παρασκευή, «ὅτι ἔχεις πρόβλημα ὑγείας καί ἀδυ-
νατεῖς· ὅτι εἶσαι μέ τήν οἰκογένειά σου τελοσπά-
ντων».

«Δέ γίνονται αὐτά, Παρασκευή. Δουλειά εἶν’
αὐτή· ἐμπόριο. Δέν ἔχουμε τήν πολυτέλεια νά
σταματοῦμε, ὅποτε θέλουμε. Φαμίλια μεγαλώ-
νουμε!».

Ὁ Ζερβός εἶχε καθίσει στό τραπέζι ἀπό πίσω
τους, πάλι μέ τήν ἐφημερίδα μπρός στά μάτια του
κι ἄκουγε ἀδήμονα. 

Ἡ Παρασκευή κατέβασε πεισματωμένα τό κε-
φάλι της. 

«Ἔλα, βρέ ἀγάπη μου!», ἄρχισε νά τήν καλο-
πιάνει ὁ Κρανιάς. «Ἔτσι εἶναι τό ἐλεύθερο ἐπάγ-
γελμα, πῶς νά τό κάνουμε; Μή μοῦ θυμώνεις! Θά
ἔρθουμε ἐδῶ μιά ἄλλη φορά. Σοῦ τό ὑπόσχο-
μαι!».

«Ἐγώ γιά σένα νοιάζομαι. Γιά νά ξεκουρα-
στεῖς!», ἀπάντησε ἡ Παρασκευή. «Καί δέ μοῦ λές,
πιό κοντά δέν εἶχε νά σέ στείλουνε; Ἄκου στήν
Πελοπόννησο!».

«Ἔ, τί νά κάνουμε, Παρασκευή. Ἐκεῖ εἶναι ὁ
Ταΰγετος. Βγαίνει τό ξύλο τό καλό. Μήπως πρώ-
τη φορά πηγαίνω;». 

«Καί θά ὁδηγήσεις μόνος σου ὥς ἐκεῖ; Στήν
κατάσταση πού βρίσκεσαι καί μ’ αὐτόν τόν παλιό-
καιρο; Σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἔχει πιάσει αὐτό τό
χιόνι. Ἀδύνατον! Θά ’ρθω καί ’γω μαζί σου», ἔκα-
με μ’ ἀπόφαση.

«Τρελάθηκες, Παρασκευή;», ἀπάντησε ἀνήσυ-
χα ὁ Κρανιάς. «Καί τά παιδιά πού θά τά σέρνουμε;
Μέχρι προχθές ἡ Φωτεινούλα κι ὁ Ἀργύρης εἶχαν
πυρετό. Ἤ μήπως ξέρεις πουθενά νά τά παρκά-

ρουμε; Πεθάνανε κι ἡ μάνα μου κι ἡ μάνα σου.
Πολύ θά ἤθελα νά ἤσουνα καί σύ μαζί μου» -ἔκα-
νε ὅσο πιό πειστικά μποροῦσε ὁ Κρανιάς    -
«ἀλλά τό νιώθεις, βρέ κορίτσι μου, δέ γίνεται.
Λοιπόν θά σᾶς γυρίσω σήμερα ἐσᾶς στό σπίτι, στή
Χαλκιδική, κι ἐγώ αὔριο νωρίς, ξεκούραστος, θά
φύγω γιά τήν Πελοπόννησο. Καλύτερα κιόλας» -
συμπλήρωσε μετά ἀπό μιά μικρή σιωπή- «νά γυ-
ρίσει κι ὁ Σταῦρος στό σχολεῖο του, πού τό πήρα-
με τό παιδί γιά διακοπές δέκα μέρες πρίν κλεί-
σουνε».

Ἡ Παρασκευή ἔσκυψε πάλι τό κεφάλι κι ἀνα-
στέναξε, σάν νά ἀποδεχότανε ὑποταγμένα τήν
ἀνάγκη καί τή μοίρα της. 

Ὁ Ζερβός σηκώθηκε καί πῆγε τάχα ἀπέναντι
νά στρώσει ἕνα τραπεζομάντηλο, ἔτσι πού νά
βλέπει τόν Κρανιά στό πρόσωπο. Τόν παρατήρησε
προσεκτικά. Ἀνησυχία, φόβος μήπως δέν κατα-
φέρει νά ξεφύγει, ἔσκαβαν τίς ζάρες του. Μόλις ἡ
γυναίκα του ψέλλισε ὑποταγμένα «Τί νά κάνου-
με;», οἱ μύες τοῦ προσώπου του χαλάρωσαν μέ
ἀνακούφιση.

«Ψέματα!», εἶπε μέσα του ὁ Ζερβός. «Αὐτά μέ
τή δουλειά εἶν’ ὅλα ψέματα. Ὅμως τί τόν ἔπιασε
ἔτσι ξαφνικά, νά θέλει νά κατέβει μόνος του
στήν Πελοπόννησο καί μάλιστα μέ τόση ἐπιμο-
νή;», ἀναρωτήθηκε. Σήκωσε τά μάτια του ἀπ’ τό
τραπεζομάντηλο κι ἐκεῖνα πέσαν στό ἡμερολόγιο
τοῦ τοίχου ἀπέναντι. 15 Δεκεμβρίου σήμερα·
αὔριο... αὔριο 16· ἡ νύχτα τοῦ κακοῦ· στά Ἀμπε-
λάκια Λακωνίας... Τό μυαλό του δούλευε ταχύτα-
τα. «Ὥστε ἔτσι, κ. Κρανιά», μουρμούρισε, «ὁ δο-
λοφόνος πάντοτε γυρνᾶ στόν τόπο τοῦ ἐγκλήμα-
τος. Πάντοτε!», ἀπόσωσε καί μιά ἰδέα ἄγρια, τρε-
λή ἀχνόφεξε στή σκέψη του. 

Ἅρπαξε τό τραπεζομάντηλο καί πῆγε στήν
κουζίνα νά σκεφτεῖ καλύτερα...

«Μιχάλη», ἔκαμε στόν γαμπρό του, «μπορῶ
νά λείψω τρεῖς ἡμέρες; Ἀπό σήμερα τό ἀπόγευμα
ὥς καί μεθαύριο. Ἔχω νά κάνω ἕνα ταξίδι, μιά
δουλειά προσωπική καί σημαντική, πολύ σημα-
ντική», εἶπε τονίζοντας τίς λέξεις του. «Θά στό
’λεγα ἀπό προχθές ἀλλά νά, ἔπεσε πολλή δου-

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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λειά, βρέ ἀδελφέ, καί μέ τό «ἀργότερα» ξεχάστη-
κα».

«Δουλειά; Τί δουλειά, Γιάννη;», ἐπενέβη ἀνή-
συχα ἡ Λένα κι ὑποψιάρικα.

Ὁ Ζερβός μούτρωσε, πικράθηκε.

«Ἔλα, βρέ Λένα τώρα; Τί ρωτᾶς;», τή μάλωσε
ὁ ἄντρας της. «Δέν ἐμπιστευόμαστε τόν ἀδελφό
μας; Νά πᾶς, Γιάννη! Νά πᾶς! Καί λεῖψε ὅσο χρει-
άζεσαι. Μονάχα, πάρε, ἄν θές, τό τζίπ. Εἶναι κα-
κός ὁ δρόμος γιά ὁδήγηση».

Ὁ Ζερβός χαμογέλασε πανευτυχής.

Σέ λίγο ἡ οἰκογένεια πλήρωνε τό λογαριασμό.

«Φεύγετε, ἔ;», ἔκαμε τάχα στενοχωρημένα ὁ
Γιάννης δίνοντας τά ρέστα στόν Κρανιά.

«Μαμά, διψάω!», παρακάλεσε ὁ Ἀργύρης πρίν
σηκωθοῦν μά ἡ κανάτα ἦταν ἄδεια πιά.

«Διψᾶς, ματάκια μου», ἔσπευσε μέ στοργή ὁ
Ζερβός, «Ἀμέσως! Ἔφτασε!».

Γέμισε βιαστικά ἕνα ποτήρι μέ νερό καί τό ’φε-
ρε στά χέρια τοῦ παιδιοῦ. «Ἔλα, ψυχούλα μου»,
μιά τρυφεράδα ἔβγαινε ἀπό μέσα του, σάν νά τό
ἔδινε στό θεῖο του. 

«Εὐχαριστῶ!», εἶπε ἀπό μόνο του εὐγενικά τό
τρίχρονο. 

Ὁ Ζερβός συγκινήθηκε. Ἡ Παρασκευή χαμο-
γέλασε εὐχαριστημένη. Χάιδεψε τό κεφαλάκι τοῦ
μικροῦ. Ἀκόμα κι ὁ Κρανιάς κοίταξε μέ ἀγάπη τό
παιδί του κι ἔκαμε νά χαμογελάσει, μά τό πρόσω-
πό του μόρφασε μέ πίκρα, τόση πίκρα, πού ὁ Ζερ-
βός τό εἶδε κι ἀνατρίχιασε.

Ἔβγαλε τήν ποδιά κι ἔτρεξε βιαστικά στό σπί-

τι του, δυό δρόμους πάνω ἀπ’ τό ξενοδοχεῖο.
«Προφθαίνω· μέχρι νά μαζέψουνε αὐτοί τά πρά-
ματά τους...». Τά χέρια του ἅρπαξαν βιαστικά ὅλα
τά χρειαζούμενα: κάμερα, μαγνητόφωνο, μαῦρα
γυαλιά, περούκα -ἄς ὑπάρχει κι αὐτή. «Κοίτα νά
δεῖς», μουρμούρισε, «τά σύνεργα τῆς ἁμαρτίας.
Καί ὅ,τι ἔλεγα νά τά πετάξω πιά».

Μπῆκε μές στό παρκαρισμένο τζίπ καί ἔφτασε
ἀπέναντι ἀπό τό ξενοδοχεῖο σέ ἀπόσταση ἀσφα-
λείας. Δέν περάσε πολύ κι ἡ οἰκογένεια Κρανιά
ἔμπαινε φορτωμένη στή μεγάλη κόκκινη BMW.
Περίμενε νά ξεμακραίνουν λίγο καί ξεκίνησε.    

«Καί τώρα οἱ δυό μας, κ. Κρανιά. «Τέτ-α-τέτ»,
εἶπε σχεδόν χαιρέκακα. «Ἔχω ἕνα χρέος πρός τόν
ἀδελφό σου κι ὁ Ζερβός δέν τό ξεχνᾶ!».

Τούς ἀκολούθησε ὥς τή Χαλκιδική, λίγα μέ-
τρα ἔξω ἀπό τό σπίτι τους. «Κοίτα μιά βίλα», εἶπε,
«σάν αὐτά πού ἔκλεβα». Ὁ ἴδιος κοιμήθηκε σ’
ἕνα ξενοδοχεῖο τῆς περιοχῆς. Τό ἄλλο πρωί ἀχά-
ραγα περίμενε. 

Ὁ Κρανιάς κατέβηκε στίς 6:30. Τό μοῦτρο του
ἦταν σκοτεινό. Μόνος. Μπῆκε στήν κόκκινη
BMW κι ἔφυγε μέ ταχύτητα. 

Ὁ Γιάννης ἔβαλε μπρός κι αὐτός. «Ἄιντε νά
δοῦμε, κ. Κρανιά», ψιθύρισε.

Ὁ Κρανιάς πήγαινε βολίδα στό Ἐθνικό Δίκτυο
πού ὁ δρόμος ἦταν καθαρός. Ὥς τόν Ἰσθμό δέν
ἔκαμε οὔτε μία στάση νά ξεκουραστεῖ. 

«Μέ ξελίγωσες», γκρίνιαξε ὁ Ζερβός, «καί
ἤσουνα κι ἐξαντλημένος, βλέπω».

(Συνεχίζεται)

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»68 Ο 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.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.120 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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ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ70 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Μέχρι 6/6/2017)

Nέες àποφυλακίσεις àπόρων κρατουμένων καταχωροÜμε στή στήλη μας. Nέους
«âλαχίστους àδελφούς» (Mατθ. 25, 40) τοÜ XριστοÜ μας. ^H àγάπη ¬λων τ΅ν συνδρο-
μητ΅ν τÉς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ὉἍγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τÉς
\Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH», ôνοιξε καί πάλι τίς πόρτες τ΅ν Φυλακ΅ν, γιά νά γυρί-
σουν στά σπίτια τους, âλεύθεροι πιά, συνάνθρωποί μας πού παρέμεναν âκεÖ γιά λίγα
χρήματα, πού οî ἴ διοι δέν εrχαν νά πληρώσουν. 

Α\Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.  

1.
2.
3.

Ἀθήνα: Ἐφετεῖο 
Βέροια: Πρωτοδικεῖο
Θεσσαλονίκη: Δ/νση Ἄμεσης Δράσης
Θεσσαλονίκη: Εἰσαγγελία Ἐφετῶν
Θεσσαλονίκη: Πταισματοδικεῖο
Κασσαβέτεια Ε.Κ.Κ.Νέων
Λαμία: Ὑπηρ. Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς
Λάρισα: Ἐφετεῖο    
Λάρισα: Πρωτοδικεῖο
Πάτρα: Δημοτική Ἀστυνομία

ΣΥΝΟΛΟ: 

Θεσσαλονίκη: Ἀστ. Τμῆμα Καλαμαριᾶς
Θεσσαλονίκη: Ἀστ. Τμῆμα Τούμπας
Λάρισα: Ἀστ. Τμῆμα Περιφ.

ΣΥΝΟΛΟ: 

1
1
1
4
1
1

17
2
2
1

31

1
1
1

3

300,00
300,00
150,00

1.100,00
366,00
120,00

4.565,00
400,00
300,00
100,00

7.701,00

300,00
100,00
160,00

560,00

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  16.120

Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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