sel187-188Κ.Α_K.A. 6/5/19 9:19 PM Page 1

ΑΡΧΙΜ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
ΤΗΛ.: 23920/25-866, ΦΑΞ: 23920/25-391
e-mail: diakonia.filakon@gmail.com
Τ.Θ. 10 397, 540 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πάσχα, 2019
Ἀρ. Πρωτ.: 5626

Πρός
Τούς Διευθυντές τῶν Καταστημάτων Κράτησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ*
«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
θανάτῳ θάνατον πατήσας»

Ἀγαπητέ μας κ. Διευθυντά,
Μαζί μέ τίς θερμές εὐχές μας σέ σᾶς
καί τό Προσωπικό γιά ἕνα Καλό καί
Εὐλογημένο Πάσχα, παρακαλῶ δεχθεῖτε
τό παρακάτω ἀναστάσιμο μήνυμα γιά
ὅλους, καθώς καί γιά τούς κρατουμένους
τοῦ Καταστήματός σας.
***
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί κρατούμενοι,
Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό πιό σπουδαῖο γεγονός πού συνέβη πάνω
στή γῆ. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς ἐμφανίστηκε πολλές φορές στούς μαθητές του, γιά
νά μή τούς μείνει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία στό μυαλό καί στήν ψυχή ὅτι ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν νικώντας τό διάβολο καί νεκρώνοντας τό θάνατο.
Καί μάλιστα στούς πιό δύσπιστους παρουσίασε, ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς ἀληθινῆς ἀναστάσεώς του, πειστικές μαρτυρίες, γιά νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό κάθε
δισταγμό, τά τρυπημένα του χέρια, τά τρυπημένα του πόδια, τήν πληγωμένη
του πλευρά. Τούς προσκάλεσε νά ψηλαφίσουν τά σημάδια αὐτά, πού ἦταν
* Ἐστάλη σέ ὅλα τά Καταστήματα Κράτησης Ἑλλάδος.
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μαρτυρία ὄχι μόνο τῆς ἀναστάσεώς του, ἀλλά καί τῆς μεγάλης του ἀγάπης
γιά τόν ἄνθρωπο. Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ! Ἄφθαστο. Μοναδικό.
Γι’ αὐτό καί μυριάδες ψυχές σ’ ὅλους τούς αἰῶνες τόν ἀγάπησαν πολύ καί πέθαναν μ’ αὐτή τους τήν ἀγάπη γιά Ἐκεῖνον, πού πρῶτος μᾶς ἀγάπησε ὅλους,
ἐνῶ ἤμασταν μακριά ἀπό τό Θεό καί ζούσαμε μέσα στήν ἁμαρτία.
Αὐτή εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ ταυτότητά του. Αὐτός εἶναι
ὁ Χριστός. Μαρτυρία ἀναστάσεως καί μαρτυρία ἀγάπης. Μένει τώρα καί σέ
μᾶς νά δώσουμε τή δική μας μαρτυρία μέσα στόν κόσμο. Νά διακηρύξουμε
τήν ἀνάστασή του μέ τά λόγια μας. Καί μέ τήν πίστη μας. Νά διακηρύξουμε
τήν ἀγάπη του, πού ἔγινε σταυρική θυσία γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, χωρίς
καμιά διάκριση.
Ἀλλά ἡ πιό δυνατή μαρτυρία τῆς ἀνάστασής του καί τῆς ἀγάπης του γιά
μᾶς πρέπει νά εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Ἐμεῖς μέ τήν ἀλλαγή τῆς ζωῆς μας. Μέ
τήν πνευματική μας ἀνάσταση. Μέ τήν ἀνάστασή μας ἀπό τήν ἁμαρτία στήν
ἀρετή! Ἀπό τό μίσος στή συγχώρεση. Ἀπό τό θυμό στήν πραότητα. Ἀπό τή
βλασφημία στήν εὐλάβεια. Ἀπό τό κακό στό καλό. Ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς.
Κάποιος, πού τοῦ ζήτησαν ἀποδείξεις γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, εἶπε:
«Ἐγώ εἶμαι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε. Χρόνια πολλά
ἤμουν μέσα σ’ ἕνα μνῆμα. Σάπιζα. Βρωμοῦσα. Ἔνιωθα δεμένος. Μέ πλάκωναν
τά ἴδια μου τά πάθη. Δέν μποροῦσα νά νιώσω χαρά. Καί μιά μέρα πού ἀκούστηκε τό· Χριστός Ἀνέστη, μιά μέρα πού διάβασα τό Εὐαγγέλιο κι ἄκουσα τό
μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, ἔνιωσα νά σπάζουν τά δεσμά. Νά συντρίβονται οἱ πλάκες. Νά βγαίνω ἀπό τό μνῆμα. Νά μεταφέρομαι σέ μιά νέα ζωή. Στή ζωή τῆς
χαρᾶς καί τῆς πραγματικῆς εὐτυχίας. Αἰσθάνομαι ἀναστημένος, χαρούμενος,
ζωντανός, ὑγιής. Γιά τόν ἑαυτό μου ἐγώ εἶμαι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι ὁ
Χριστός ἀναστήθηκε»!
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἄς ἀναστηθοῦμε κι ἐμεῖς στή ζωή τῆς ἀρετῆς καί τοῦ καλοῦ, στή ζωή τῆς
ἀγάπης καί τῆς θυσίας, γιά νά δώσουμε τή μεγαλύτερη ἀπόδειξη σέ ὅλον τόν
κόσμο ὅτι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ καί μαζί Του ἀναστήθηκαν ἡ
ἀγάπη καί ἡ θυσία. Ἡ ζωή καί ἡ ἀλήθεια.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί ἀγάπη
Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ
«Κἀγώ ἐάν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας
ἑλκύσω πρός ἐμαυτόν» (Ἰωάν. 12, 32)
Ποιά τά ὑπερφυσικά φαινόμενα στό
Γολγοθᾶ μετά τό «τετέλεσται» τοῦ
ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ;
Πρῶτο.
«Τό καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη
εἰς δύο ἀπό ἄνωθεν ἕως κάτω» (Ματθ.
27, 51). Τό καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ, πού
χώριζε τά Ἅγια ἀπό τά Ἅγια τῶν Ἁγίων,
σχίσθηκε στά δύο ἀπό πάνω μέχρι κάτω. Αὐτό, σάν εἶδος κουρτίνας, ἦταν
πλούσιο καί πάρα πολύ πυκνό. Ἦταν
δέ καί τόσο χαλαρά δεμένο πρός τά
πάνω, ὥστε σέ συνδυασμό μέ τήν πυκνότητα τοῦ ὑφάσματος καί τά κεντήματα πού τό συγκρατοῦσαν, ἦταν ἀδύνατο νά σχισθεῖ φυσικά, ὅσο δυνατός
καί βίαιος κι ἄν ἦταν ὁ σεισμός πού
ἔγινε. Ἐδῶ εἶναι τό θαῦμα. Τό σχίσιμο
τοῦ παραπετάσματος δήλωσε ὅτι σχίσθηκε ἤδη τό μεσότοιχο μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς. Καί ἔτσι ἔγινε βατός ὁ
οὐρανός γιά τούς ἀνθρώπους. Ἔτσι,
λοιπόν, τό σχίσιμο αὐτό στό Ναό τοῦ
Σολομώντα ἦταν μιά αἰσθητή ἠχηρή
φωνή, πού ἤχησε στήν ἀκοή ὅλων τῶν
Ἱεροσολυμιτῶν καί ἰδιαίτερα σέ ὅλους
ἐκείνους πού παρακολουθοῦσαν τίς
δραματικές στιγμές τοῦ ἐσταυρωμένου
Ἰησοῦ πάνω στό Γολγοθᾶ. Ὁ Θεός
αὐτές τίς στιγμές ὁμιλεῖ πιό πολύ μέ τά
ὑπερφυσικά γεγονότα, παρά μέ τήν
ἴδια του τή φωνή!

Δεύτερο.
«Καί ἡ γῆ ἐσείσθη» (Ματθ. 27, 51-53).
Ἄν τό σχίσιμο τοῦ καταπετάσματος στό
Ναό ἦταν φωνή Θεοῦ δυνατή, τώρα ὁ
σεισμός πού ἀκολούθησε ἦταν ἡ πιό
μεγάλη φωνή τοῦ Χριστοῦ. Τόσο δυνατή ἡ φωνή, ὥστε καί οἱ πιό «βαρήκοοι»
Ἱεροσολυμίτες ὄχι μόνο συνέλαβαν τή
δυνατή αὐτή φωνή, ἀλλά καί προβληματίστηκαν γιά τή θανατική καταδίκη
τοῦ Ἰησοῦ ὁ ὁποῖος, ὅπως ὁμολόγησε ὁ
ἐκ δεξιῶν ληστής, «...οὐδέν ἄτοπον
ἔπραξε» (Λουκ. 23, 41). Κι αὐτήν τή
διακήρυξη τήν ἐπιβεβαίωσαν καί ἡ γῆ
καί ὁ οὐρανός.
Σείσθηκε ἡ γῆ. Τρόμαξαν ὅλοι ὅσοι
ἦταν ἐκείνη τήν ἡμέρα στήν ἁγία Πόλη
τῆς Ἱερουσαλήμ. Τρόμαξαν καί ζητοῦσαν τήν ἐξήγηση τοῦ τοπικοῦ ἐκείνου σεισμοῦ. Μιά ἐξήγηση πού ἀναφερόταν στόν ἀθῶο Ἰησοῦ. Ἀλλά ὁ σεισμός εἶχε καί συνέπειες.
Τρίτο.
«Καί αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν». Ἀκόμα
καί σήμερα οἱ προσκυνητές ἀπό ὅλα τά
ἔθνη, πού ἀνεβαίνουν ψηλά στό Γολγοθᾶ γιά νά προσκυνήσουν τό σημεῖο
στό ὁποῖο οἱ σταυρωτές τοῦ Ἰησοῦ
στήριξαν τόν ἀκατέργαστο, μεγάλο καί
βαρύ σταυρό μέ τόν ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ ἐπάνω του, βλέπουν τόν σχισμένο
ἀπό τό σεισμό βράχο! Κι αὐτό τό σχίσι-
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μο εἶναι ἡ φωνή τοῦ Ἰησοῦ πρός τούς
προσκυνητές νά μετανοήσουν γιά τά
προσωπικά τους ἁμαρτήματα, πού
εἶναι σάν ἄλλα καρφιά μέ τά ὁποῖα ξανασταυρώνεται καί σήμερα ὁ ἀθῶος Ἰησοῦς!! Καί μιά σκέψη ἑνός ἑρμηνευτῆ: Ἡ
φύση κατά κάποιον τρόπο φοβήθηκε
ἀπό τήν ἐγκληματικότητα τῶν ἀνθρώπων καί φανέρωσε μέ τό δικό της τρόπο τή συμπάθειά της γιά τό θάνατο
τοῦ Χριστοῦ. Ἐδῶ ἰσχύει ὁ λόγος ὅτι, κι
ἄν οἱ ἄνθρωποι ἐκείνης τῆς ἡμέρας, τῆς
Μεγάλης Παρασκευῆς, ἰσχυρίζονται ὅτι
γιά τήν ἐνοχή τοῦ Χριστοῦ πῆραν τή δίκαιη ἀπόφαση νά σταυρώσουν τόν λαοπλάνο Ἰησοῦ, «καί οἱ λίθοι κεκράξονται» γιά τήν ἀναμαρτησία καί ἀθωότητα τοῦ Χριστοῦ μας.
Τέταρτο.
«Καί τά μνημεῖα ἀνεώχθησαν. Καί
πολλά σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων
ἠγέρθη». Δηλαδή: Καί τά μνημεῖα, πού
ἦταν στούς βράχους πού σχίσθηκαν,
ἄνοιξαν καί πολλά σώματα πεθαμένων
ἁγίων ἀναστήθηκαν.
Ἀπό αὐτούς ἄλλοι εἶχαν πεθάνει
πρίν ἀπό τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί
ἄλλοι μετά τή γέννησή του. Πολλοί θεωροῦν ὅτι ἕνας ἀπό αὐτούς πού ἀναστήθηκαν ἦταν καί ὁ Ἰώβ. Στηρίχθηκαν
στό γεγονός ὅτι ἔχει γραφεῖ γιά τόν Ἰώβ
στό τέλος τοῦ βιβλίου του «πάλιν ἀναστήσεσθαι μεθ’ ὧν ὁ Κύριος ἀνίστησι».
Οἱ ἀναστηθέντες πού ἀναγνωρίσθηκαν
ἀπό Ἱεροσολυμίτες τί τούς ἔλεγαν;
Ἄγνωστο. Εἶναι ὅμως σχεδόν βέβαιο ὅτι
τούς ἀνέφεραν γιά τόν ἐσταυρωμένο
Ἰησοῦ καί ἀσφαλῶς γιά τήν ἀθωότητά
του. Γιά τήν ἀναμαρτησία του καί τήν
ἀνάστασή του.
Ἀλλά ἄς σημειώσουμε καί τό ἄλλο
πού ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Ποιό εἶναι; «Καί ἐξελθόντες ἐκ
τῶν μνημείων μετά τήν ἔγερσιν αὐτοῦ
εἰσῆλθον εἰς τήν ἁγίαν πόλιν καί ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς» (στιχ. 53). Καί
ἀφοῦ βγῆκαν ἀπό τά μνημεῖα μετά τήν

ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μπῆκαν στήν
ἁγία Πόλη καί ἐμφανίσθηκαν σέ πολλούς. Ἀλήθεια, τί ἀπέγιναν οἱ ἀναστηθέντες νεκροί; Ὁ μέν ἑρμηνευτής Ζιγαβηνός σημειώνει ὅτι πάλι πέθαναν.
Ἄλλος ὅμως ἑρμηνευτής φρονεῖ ὅτι ἀνέβηκαν στόν παράδεισο καί ἀναμένουν
τήν κοινή ἀνάσταση. Ἡ ἄποψη αὐτή
φαίνεται πιθανότερη.
Πρῶτο θαυμαστό γεγονός, ὅσο ἀκόμη ὁ Ἰησοῦς ἀναπνέει πάνω στό σταυρό, εἶναι τό φυσικό σκοτάδι, τό ὁποῖο
κράτησε «ἀπό ἕκτης ὥρας ἐπί πᾶσαν
τήν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης» (Ματθ. 27,
45). Ἤτοι ἀπό 12 τό μεσημέρι μέχρι 3
τό ἀπόγευμα. Καί τό σκοτάδι ἦταν τοπικό ἤ γενικό; Ἀρχικά σημαίνει ὅτι ἔγινε σέ ὅλη τή γῆ τῆς Παλαιστίνης.
Ὡστόσο δέν ἀποκλείεται νά σημαίνει
καί ὅλο τόν πλανήτη, γιατί αὐτός ὁ
ἥλιος σκοτίστηκε. Τά ἔκτακτα φαινόμενα, κι ὅταν ἀκόμη ὀφείλονται σέ φυσικά αἴτια, ὀρθά μποροῦν νά θεωροῦνται
ὡς σημεῖα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, τό σκοτάδι
καί τά ἐπακολουθήσαντα ἔκτακτα φαινόμενα ἦταν σημεῖα τοῦ Θεοῦ. Φωνή
Θεοῦ. Φωνή ἀγάπης γιά τή μετάνοια
τῶν θρησκευτικῶν ἀρχόντων καί τοῦ
λαοῦ, πού ὠρύονταν καί ἔλεγαν:
«Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν» (Λουκ.
23, 21). Ὅλοι αὐτοί, ὅσο κι ἄν δέν μετανόησαν φανερά, ὡστόσο προβληματίστηκαν, ἀκόμη κι αὐτός ὁ Πόντιος
Πιλᾶτος, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ὕπνος τῶν
ἡμερῶν ἐκείνων νά ἦταν ἐφιαλτικός,
δραματικός. Ἡ ἐνοχή ἀπό τό θάνατο
τοῦ ἀναμάρτητου Ἰησοῦ, μιά ἀλήθεια
πού ὅλοι γνώριζαν καί οἱ ἄρχοντες καί
ὁ λαός, τούς ἔκανε δυστυχεῖς. Ἐλεεινές
προσωπικότητες! Ἀλλά καί κάποιοι μετανόησαν ἀμέσως. Ὁ Ρωμαῖος Ἑκατόνταρχος Λογγῖνος μέ τούς δυό στρατιῶτες του. Ὁ ἐκ δεξιῶν ληστής. Ἴσως
καί ἄλλοι, πού δέν γνωρίζουμε. Ἀναφέρομαι σέ ἕνα χαρακτηριστικό γεγονός
ἀπό τόν ὄχλο. Ἀντιγράφω: «Καί πάντες
οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπί τήν θεωρίαν, θεωροῦντες τά γενόμενα, τύπτο-
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ντες ἑαυτῶν τά στήθη ὑπέστρεφον»
(Λουκ. 23, 48). Ἀλλά καί ὅλα τά πλήθη
τοῦ λαοῦ πού εἶχαν μαζευτεῖ ἐκεῖ ἀπό
περιέργεια, γιά νά δοῦν τό θέαμα αὐτό
τῆς θανατικῆς ἐκτελέσεως, ὅταν εἶδαν
αὐτά πού ἔγιναν, γύριζαν πίσω στήν
πόλη χτυπώντας τά στήθη τους, γιά νά
ἐκδηλώσουν ἔτσι τή λύπη τους καί τή
μετάνοιά τους. Κι αὐτοί, ὅπως καί
ἄλλοι πολλοί, στήν ὁμιλία τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ἐκείνη τήν ἱστορική ἡμέρα,
τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου ἦταν
ἀκροατές, «κατενύγησαν τῇ καρδίᾳ»
καί εἶπαν στούς λοιπούς Ἀποστόλους:
«Τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί;», γιά
νά ἀποκριθεῖ καί νά τούς πεῖ ὁ Ἀπ.
Πέτρος: «Μετανοήσατε, καί βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπί τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ
Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καί λήψεσθε τήν δωρεάν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Πράξ. 2, 37-38). Δηλαδή: Νά μετανοήσετε καί ὁ καθένας ἀπό σᾶς νά
ἀποδεχθεῖ μέ πίστη τόν Ἰησοῦ Χριστό
ὡς σωτήρα του καί Κύριό του καί νά
βαπτισθεῖ, γιά νά τοῦ δοθεῖ ἄφεση
ἁμαρτιῶν. Ἔτσι θά λάβετε τή δικαίωση
καί τόν ἁγιασμό, τά ὁποῖα παρέχει τό
Ἅγιο Πνεῦμα ὡς δωρεά σ’ αὐτούς πού
βαπτίζονται.
Καί τό ἀποτέλεσμα;
«Οἱ μέν οὖν ἀσμένως ἀποδεξάμενοι
τόν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν, καί
προσετέθησαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαί
ὡσεί τρισχίλιοι» (Πράξ. 2, 41). Δηλαδή·
Κι αὐτοί δέχθηκαν μέ τήν καρδιά τους
καί γεμάτοι χαρά τό λόγο καί τή διδασκαλία τοῦ Ἀπ. Πέτρου καί βαπτίσθηκαν. Κι ἔτσι προστέθηκαν στά μέλη τῆς
Ἐκκλησίας τήν ἡμέρα ἐκείνη περίπου
τρεῖς χιλιάδες ἄνθρωποι. Μερικοί ἀπ’
αὐτούς εἶχαν ἀκούσει τόν Ἰησοῦ, ὅταν
δίδασκε. Εἶχαν μάλιστα δεῖ καί τά γενόμενα σημεῖα κατά τή σταύρωση τοῦ
Κυρίου, τό σκοτάδι πού ἔπεσε ξαφνικά
καί τό σεισμό. Ὅλα αὐτά μίλησαν μέσα
στήν καρδιά τους, μετανόησαν καί βαπτίσθηκαν σέ κολυμβῆθρες πού
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ὑπῆρχαν πολλές γύρω ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ. Ἀλλά καί οἱ πρῶτοι ἑκατόν
εἴκοσι χριστιανοί, μεταξύ αὐτῶν καί οἱ
70 Ἀπόστολοι, φρόντισαν ἔγκαιρα νά
μεταφέρουν νερό, ὥστε οἱ Ἀπόστολοι
νά βαπτίσουν ἀρκετούς στόν ἴδιο τόπο.
Ἔτσι τό αἷμα τοῦ Ἰησοῦ πού ἔτρεξε
καταγῆς καί ὅλα τά φυσικά καί ὑπερφυσικά γεγονότα ἔγιναν ἡ πιό μεγάλη
φωνή τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Θεοῦ, πού ἔφθασε στίς ἀκοές πολλῶν Ἱεροσολυμιτῶν.
Καί ὅλοι αὐτοί συνέστησαν τήν πρώτη
μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Γῆς.
Μιλοῦσε, λοιπόν, ὁ Ἰησοῦς ἀσταμάτητα, ὄχι βέβαια μέ τά χείλη του μόνο,
ἀλλά καί μέ ὅλα τά γενόμενα σημεῖα
μέσα στήν Ἱερουσαλήμ. Ἔτσι πίστεψαν
χιλιάδες Ἰουδαῖοι στό Σωτήρα Χριστό
καί πραγματοποιήθηκε ὁ λόγος πού
εἶχε πεῖ: «Κἀγώ ἐάν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς,
πάντας ἑλκύσω πρός ἐμαυτόν» (Ἰωάν.
12, 32). Ὁ λόγος του ἔγινε πραγματικότητα.
Καί θά γίνεται πάντα. Μέχρι τό τέλος τοῦ κόσμου. Καθημερινά βαπτίζονται ψυχές στήν Ἑλλάδα καί σέ ὅλες
τίς χῶρες τῆς γῆς, ἰδιαίτερα ἐκεῖ ὅπου
ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν ὀρθόδοξα
ἱεραποστολικά κέντρα, κυρίως στήν
Ἀφρική καί τήν Ἀσία. Βαπτίζονται δεκάδες καί ἑκατοντάδες στό ὄνομα τῆς
Ἁγίας Τριάδος, ἄλλοι σέ λίμνες ἤ σέ ποτάμια καί ἄλλοι σέ στέρνες καί σέ κανονικά βαπτιστήρια, ὅπως στίς χῶρες
τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ. Πρίν ἔλθει ἡ
συντέλεια τοῦ κόσμου ὅλοι, σχεδόν, οἱ
ἄνθρωποι, ὅποιας φυλῆς κι ἄν εἶναι,
θά γνωρίσουν τό Σωτήρα Χριστό καί θά
βαπτισθοῦν χριστιανοί. Γιά νά γίνει
πραγματικότητα ἐκεῖνο πού εἶπε ὁ Ἰησοῦς: «...καί γενήσεται μία ποίμνη, εἷς
ποιμήν» (Ἰωάν. 10, 16). Μέ μετάφραση
ὅλου τοῦ στίχου: Ἔχω ὅμως κι ἄλλα
πρόβατα, πού δέν προέρχονται ἀπό τή
μάνδρα αὐτή τῆς Ἰουδαϊκῆς συναγωγῆς,
ἀλλά εἶναι διασκορπισμένα ἀνάμεσα
στόν εἰδωλολατρικό κόσμο. Πρέπει κι
ἐκεῖνα νά τά ὁδηγήσω καί νά τά ἑνώσω
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μέ τά ἄλλα. Κι ὅταν ἐγώ θά τά καλέσω
γιά νά τά συναθροίσω, ὁπωσδήποτε
ἐκεῖνα θά ἀκούσουν τή φωνή μου. Κι
ἔτσι, καί ἀπ’ αὐτά τά πρόβατα καί ἀπό
τά ἄλλα, θά γίνει μία ποίμνη, ἡ Χριστιανική Ἐκκλησία. Κι ἕνας ποιμένας, ὁ Χριστός. Καί τό πιό ἐκπληκτικό: Σ’ αὐτήν
τή μία ποίμνη θά ἀνήκουν καί οἱ ἀπόγονοι τῶν θεοκτόνων Ἑβραίων, ὅσοι πιστέψουν στόν Χριστό!!
Ἀλλά ἀφήσαμε πολύ πίσω τόν μετανοήσαντα ληστή τοῦ σταυροῦ, τόν
σταυρωμένο στά δεξιά τοῦ Ἰησοῦ μας.
Καιρός πλέον νά ἀσχοληθοῦμε μέ τόν
εὐγνώμονα μετανοημένο ληστή.
***
Ἐπί τρία χρόνια ὁ Χριστός μιλοῦσε
στά πλήθη τοῦ λαοῦ πού τόν ἀκολουθοῦσαν. Κι ὁ λόγος του ἦταν προφορικός. Τώρα ὅμως, ἐπάνω στό σταυρό καί
μέσα στήν ὀδύνη τῆς θυσίας του, ἐκτός
ἀπό τούς ἑπτά σύντομους λόγους του,
δέν μίλησε ἄλλο προφορικά. Μίλησε
ὅμως καί κήρυξε μέ τή θυσία του. Μέ τή
μορφή του, πού ἔχασε κάθε «εἶδος καί
κάλλος». Μίλησε μέ τήν εἰκόνα τοῦ ἀθώου Ἐσταυρωμένου πάνω στό φρικτό
Γολγοθᾶ. Μίλησε στίς ψυχές τῶν «παραγενομένων» στό μαρτύριό του, ἀλλά ὁλοφάνερα καί στήν ψυχή τοῦ ληστῆ μέ ὅ,τι
ἀναφέραμε στή γραφή μας: Μέ τό αἷμα
τῆς τιμίας κεφαλῆς του. Μέ τό αἷμα τῶν
καρφωμένων ποδιῶν καί χεριῶν του. Μέ
τό αἷμα τῆς καρδιᾶς του. Μέ τά ἀπρόσμενα ὑπερφυσικά σημεῖα, τά ὁποῖα
τρόμαξαν ὅλους τούς παρόντες. Ὁ λόγος
πού ἐκφραζόταν μέσα ἀπό ὅλα τά παραπάνω ἦταν σίγουρα πιό ζωντανός καί
πιό δραστικός καί ἀποτελεσματικός καί
ὁδήγησε στή γενέθλια ἡμέρα ἱδρύσεως
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ πάνω στή
γῆ ὕστερα ἀπό πενήντα ἡμέρες.
Ὁ ἐκ δεξιῶν ληστής ἔβλεπε καί ἄκουγε, ὅσο τοῦ ἦταν δυνατόν, τά μελετοῦσε
μέσα στήν ψυχή του κι ἐκεῖ ἔζησε τά
πρῶτα βαθιά πνευματικά βιώματά του.
(Συνεχίζεται)
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ENA KAΘE ΦOPA

ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ
Ἀλλοίμονο στούς πολίτες
αὐτοῦ τοῦ καθεστῶτος πού θά
ἐπιβάλει ἡ ὕπουλη παγκοσμιοποίηση. Καθεστώς ἀνελευθερίας!
Καθεστώς φόβου καί τρόμου!
Καθεστώς ἀληθινῆς κόλασης!
Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι, τόσο
πολύ διαφημίζονται οἱ «ἀρετές»
τῆς παγκοσμιοποίησης, ὥστε νά
νομίζει κανείς ὅτι πρόκειται γιά
παράδεισο ἀληθινό!
Πόσο πρέπει νά προσέχει κανείς τίς διαφημίσεις! Γιατί κρύβουν
πολλές παγίδες. Ὅλες οἱ διαφημίσεις.
Τῶν τηλεοράσεων καί ὅλων τῶν σύγχρονων μέσων ἐπικοινωνίας, γιατί ὅλες
κάνουν τό ἴδιο. Στήνουν παγίδες. Γι’
αὐτό, ἐδῶ στό θέμα μας, στήν περίπτωση πού ἀναφερόμαστε, ἐρωτῶ: Ποῦ
εἶναι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα; Ποῦ ἡ
ἀξιοπρέπεια; Ποῦ ἡ τιμή στόν κάθε
ἄνθρωπο; Ὅποιος διαβάζει τίς γελοιογραφίες τοῦ Ἠλία Σκουλᾶ πού ἀναφέρονται στήν παγκοσμιοποίηση καί
ὅποιος γνωρίζει τούς ἀληθινούς σκοπούς της γιά τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας καταλαμβάνεται ἀπό φρίκη!
Μή πιστεύετε ὅ,τι βλέπετε καί
ὅ,τι ἀκοῦτε. Οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦν
χωρίς Θεό, πού δέν ἐμπνέονται ἀπό
τό Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό Του, λένε ψέματα. Ἐξαπατοῦν τό λαό γιά τά
προσωπικά τους ταπεινά συμφέροντα.
Παράδειγμα κάθε φορά οἱ ἐθνικές
ἐκλογές... Ξαναδέστε τή γελοιογραφία
καί προσέχετε. Μακριά ἀπό τό πνεῦμα
τῆς παγκοσμιοποίησης. Μακριά ἡ πιό
σκληρή σκλαβιά πού θά γνωρίσει ὁ κόσμος, ἄν γίνει ποτέ πραγματικότητα.

ΣΚΥΨΕ. ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ!

Μιά ἄλλη εἰκόνα γιά τήν παγκοσμιοποίηση. Ἕνα ἄλλο σκίτσο. Μιά ἄλλη γελοιογραφία τοῦ μακαριστοῦ Ἠλία
Σκουλᾶ. Στήν εἰκόνα ἕνας πολίτης
ἀκούει κάποιον νά τοῦ λέει: Σκύψε, θά
περάσει ὁ πλανητάρχης! Καί ὁ ἄνθρωπος ἔσκυψε μέχρι τό ἔδαφος ἀπό
φόβο καί σκυμμένος περιμένει νά περάσει ὁ πλανητάρχης!
Αὐτό πού φοράει στό κεφάλι του
συμβολίζει τόν πλανήτη τῆς γῆς. Καί
θέλει νά δηλώσει ὅτι στήν παγκοσμιοποίηση ὅταν θά περνᾶ ὁ πλανητάρχης,
πρέπει νά σκύβει μπροστά του ὅλος ὁ
πλανήτης. Ὅλη ἡ γῆ. Καί νά τόν προσκυνᾶ. Ἀπό σεβασμό ἤ ἀπό φόβο;
Μᾶλλον τό δεύτερο. Γιατί ὅλες οἱ γελοιογραφίες λένε ὅτι ἡ παγκοσμιοποίηση θά εἶναι ἡ πιό σκληρή καί ἀπάνθρωπη δικτατορία!
Αὐτή ἡ μορφή δικτατορίας, ἔτσι δηλαδή ὅπως δηλώνεται μέ τή γελοιογραφία, δέν ἔγινε πραγματικότητα σέ καμιά χώρα τοῦ κόσμου, οὔτε ἀκόμη καί
σ’ αὐτές τίς τριτοκοσμικές χῶρες, οἱ
ὁποῖες συχνά κυβερνῶνται ἀπό δικτατορίες.
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«Καί αὐτοί ὡμίλουν πρός ἀλλήλους περί πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων» (Λουκ. 24, 14)

§2
Ἡ πορεία τῶν μαθητῶν Λουκᾶ καί
Κλεόπα πρός Ἐμμαούς γινόταν σέ ἀργό
ρυθμό. Ὁ λόγος ἦταν ὅτι οἱ καρδιές καί
οἱ ψυχές τους ἦταν προσηλωμένες στόν
μεγάλο
ἀγαπημένο
τους Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος
θέρμαινε τίς καλές
καί ἁγιασμένες ψυχές
τους μέ τό μήνυμα
τῶν Μυροφόρων γυναικῶν ὅτι ἀναστήθηκε ἀπό τόν τάφο.
Τό χαρμόσυνο τοῦτο
μήνυμα ὅμως, ὅσο
εὐχάριστο καί παρήγορο τούς ἦταν, τόσο
καί τούς ἔκανε νά δυσπιστοῦν. Ἄν ἦταν
ἄνδρες στή θέση τῶν
γυναικῶν καί ἔφερναν τό μήνυμα τῆς
ἀναστάσεως, θά τό
πίστευαν. Καί ὄχι μόνο. Δέν θά ἔπαιρναν τό
δρόμο γιά τούς Ἐμμαούς.
Θά ἔμεναν στήν Ἁγία Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ. Γιά νά δοῦν κι αὐτοί μέ τά ἴδια τους
τά μάτια τόν Ἀναστημένο Ραββί τους.
Καί ἡ παραμονή τους ἐκεῖ θά συνεχιζόταν μέχρι τήν ἀνάληψη στόν οὐρανό ἀπό
τό ὄρος τῶν ἐλαιῶν.
Δέν ἦταν ὅμως ἄνδρες πού μετέδωσαν τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως. Ἦταν
γυναῖκες! Καί οἱ γυναῖκες συνήθως θεω-

ροῦνται φαντασιόπληκτες. Ἔχουν τήν
τάση νά φαντάζονται ἀνύπαρκτα πράγματα. Δημιουργοῦν στό μυαλό τους εἰκόνες πού ἀπορρέουν ἀπό τήν ἐπιθυμία
τους νά πραγματοποιηθεῖ τό
ἕνα καί τό
ἄλλο ὄνειρό
τους. Ὡστόσο
βέβαια μπορεῖ
καί νά εἶδαν
ἀληθινά μέ τά
μάτια τους τόν
Ἀναστημένο
Ἰησοῦ. Μπορεῖ.
Ἀλλά οἱ δυό
συνοδοιπόροι
Λουκᾶς
καί
Κλεόπας δέν
πιστεύουν στή
μαρτυρία τους.
Δυσπιστοῦν.
Ἔτσι ἡ συνομιλία τους μέ
μοναδικό θέμα τόν Ἰησοῦ, πού θά κρατήσει μέχρι νά φθάσουν στούς Ἐμμαούς,
γίνεται μέ ἕνα βαθύ πόνο στίς καρδιές
τους, ὥστε στά πρόσωπά τους νά
ἐκφράζεται ὅλη τους ἡ λύπη. Νά εἶναι
καί οἱ δυό τους σκυθρωποί, ὅπως ἄλλωστε ἦταν ἑπόμενο. Ἔτσι πονεμένοι συνέχιζαν τήν πορεία τους πρός Ἐμμαούς.
Καί οἱ σκέψεις τους;
Οἱ σκέψεις τους ἔτρεχαν σέ ὅλες τίς
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ὡραῖες στιγμές ἀφότου γνώρισαν τόν
Ἰησοῦ. Καί ἐκεῖ πού τόν γνώρισαν. Ἡμέρες καί ὧρες ἱστορικές γιά τή ζωή τους.
Γιατί ἀπό τότε, ἀπό τήν ὥρα καί τήν ἡμέρα ἐκείνης τῆς πρώτης τους γνωριμίας
μαζί του, ἄρχισαν μιά ἄλλη ζωή. Ζωή μέ
πλούσια τή χάρη του καί τήν εὐλογία
του στήν παραπέρα ζωή τους, ἔτσι ὥστε
νά νιώθουν ἀπέραντα εὐτυχισμένοι. Μέσα στή θεία χάρη καί τήν πνευματική
ὀμορφιά.
Ἀπαριθμοῦσαν ἕνα πρός ἕνα τά θαύματα τοῦ Ἰησοῦ. Θαύματα μικρά, ὅπως
φαντάζονται στόν ἄνθρωπο, καί θαύματα μεγάλα. Ἀπό τόν πυρετό τῆς πεθερᾶς
τοῦ Πέτρου μέχρι τίς παραλύσεις τῶν
ἀνθρώπων καί τή θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν. Καί τά πιό μεγάλα θαύματα. Σάν
ἐκεῖνα τῆς ἀναστάσεως ἐκ νεκρῶν τοῦ
νέου τῆς Ναΐν, τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου καί
τοῦ φίλου του Λαζάρου, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἦταν ὄχι μόνο πεθαμένος ἀλλά καί
ἐνταφιασμένος γιά τέσσερες ἡμέρες!
Καί ὅσο τά σκέπτονταν τόσο καί πιό πολύ ἔνιωθαν νά τόν ἀγαποῦν, ἀλλά καί νά
πονοῦν. Καί νά γίνονται ὁλοένα καί πιό
σκυθρωποί.
Παράλληλα μέ τά πολλά θαύματα, δέν
παρέλειπαν νά θυμοῦνται καί νά σκέπτονται τίς ὑπέροχες ὁμιλίες του!
Ὁμιλίες πού προκαλοῦσαν νέα θαύματα:
Τή μετάνοια πολλῶν ἁμαρτωλῶν
ἀνθρώπων. Τήν καινούρια ζωή περισσοτέρων ἀκροατῶν του, πού γίνονταν ὄχι
μόνο θαυμαστές, ἀλλά καί μαθητές καί
μαθήτριές Του. Πολλοί ἀγάπησαν τόν
Ἰησοῦ. Καί ὄχι μόνο τότε. Ἀλλά καί σήμερα. Καί πάντοτε. Καί ἀπό ὅλες τίς γωνιές
τῆς γῆς, ὅπως ἀποφαίνεται ὁ Μέγας Ναπολέων ἀπό τό νησί τοῦ Ἀτλαντικοῦ
ὠκεανοῦ, ὅπου ἦταν ἐξόριστος: «Ὁ Ἰησοῦς δέν εἶναι φιλόσοφος, γιατί οἱ ἀποδείξεις του εἶναι θαύματα. Ὁ Ἀλέξανδρος,
ὁ Καίσαρας, ὁ Καρλομάγνος καί ἐγώ ὁ
ἴδιος θεμελιώσαμε αὐτοκρατορίες, ἀλλά
πάνω σέ τί θεμέλια; Στή δύναμη. Ὁ Ἰη-
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σοῦς Χριστός ὅμως θεμελίωσε αὐτοκρατορία στό θεμέλιο τῆς ἀγάπης καί αὐτήν
ἀκόμη τήν ὥρα χιλιάδες ἄνθρωποι θά
ἐπιθυμοῦσαν νά πεθάνουν γι’ αὐτόν... Τί
ἄβυσσος μεταξύ τῆς βαθιᾶς ἀθλιότητάς
μου καί τῆς αἰώνιας βασιλείας τοῦ Χριστοῦ, πού σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς τόν ἀγαποῦν, τόν λατρεύουν καί τόν δοξάζουν!».
Μόνο τά ἑκατομμύρια τῶν μαρτύρων
στούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ νά σκεφθεῖ κανείς, ἄνδρες
καί γυναῖκες, νέους καί νέες καί μικρά
ἀκόμη παιδιά, πού προτίμησαν τό θάνατο στά Κολοσσαῖα τῆς Ρώμης καί τῆς
Καρχηδόνας ἀπό τή ζωή γιά τήν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ, φθάνει γιά νά ἐκφράσει τό
θαυμασμό του καί νά πιστέψει καί νά
ἀγαπήσει τόν Ἰησοῦ, ὅσο ἀδιάφορος κι
ἄν εἶναι.
Ποιά πρώτη ὁμιλία καί ποιά δεύτερη
νά φέρουν στίς σκέψεις τους οἱ δυό συνοδοιπόροι μαθητές τοῦ Χριστοῦ στό
δρόμο τους πρός Ἐμμαούς; Ἀτέλειωτες
οἱ ὁμιλίες τοῦ Ἰησοῦ σέ κάθε τόπο, ἀπ’
ὅπου περνοῦσε. Τρία ὁλόκληρα χρόνια
δέν ἔπαυσε ποτέ ἀπό τοῦ νά ὁμιλεῖ καί
νά θαυματουργεῖ, ὥστε ὅλοι οἱ ἀκροατές, μέχρι κι αὐτοί οἱ ἐχθροί του, οἱ κατάσκοποι τῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων, νά ὁμολογοῦν καί νά λένε: «Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς
οὗτος ὁ ἄνθρωπος» (Ἰωάν. 7, 46). Ποτέ
μέχρι σήμερα ἄλλος ἄνθρωπος δέν δίδαξε ἔτσι, ὅπως διδάσκει αὐτός ὁ ἄνθρωπος. Ποτέ. Ἔτσι οἱ δυό μαθητές τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Λουκᾶς καί ὁ Κλεόπας, συνεχῶς
ἔφερναν στή σκέψη τους αὐτές τίς ὁμιλίες τοῦ Ἰησοῦ, πότε τή μιά καί πότε τήν
ἄλλη. Καί ἀσφαλῶς ἡ ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τοῦ Ἰησοῦ ἦταν ἡ πρώτη καί βασική
ὁμιλία πού ἔφερναν στή μνήμη τους καί
ἔθελγε τίς ψυχές τους ἐκεῖνες τίς δύσκολες ὧρες τοῦ πόνου καί τῆς λύπης στήν
καρδιά τους, ἀφοῦ δέν πίστεψαν στό
ἀναστάσιμο μήνυμα τῶν Μυροφόρων
γυναικῶν!
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Ὅσα ἄκουσαν ἀπό τό θεῖο Διδάσκαλο,
ἀλλά καί ἀπό τούς μαθητές του, αὐτήκοους μάρτυρες τῶν σωτήριων λόγων του,
γύριζαν στίς σκέψεις τους καί στή συνομιλία τους, καθώς συνέχιζαν τήν πορεία
τους. Καί εἶναι ὄχι μόνον ἐντυπωσιακό,
ἀλλά καί μοναδικό, ἀποκλειστικό, τό γεγονός ὅτι ἡ ὅλη πορεία τους εἶναι μιά
ἀναφορά στό γλυκύτατο ὄνομα τοῦ
Ἰησοῦ. Ἔτσι ὅμως δέν πρέπει νά εἶναι καί
ὅλη ἡ ζωή μας; Ὅπου σταθοῦμε καί ὅπου
βρεθοῦμε, δέν πρέπει νά εἶναι τό ὄνομα
τοῦ Σωτήρα μας Χριστοῦ τό μοναδικό
ὄνομα πού πρέπει νά ἀναφέρουν τά χείλη
μας;
Ἀλλά ἀπό ὅλες τίς ἀναμνήσεις τοῦ Ἰησοῦ, ἐκείνη πού πλήγωνε περισσότερο τίς
καλές ψυχές τῶν δύο μαθητῶν ἦταν τό
σκληρό μαρτύριό του στό τέλος τῆς
ἐπίγειας ζωῆς του. Ἕνα μαρτύριο πού
ἀρχίζει ἀπό τόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, τόν
ποτισμένο ἀπό τή μετά δακρύων θερμή
του προσευχή στόν οὐράνιο πατέρα του,
μέ τόν προδότη μαθητή του Ἰούδα νά τόν
παραδίδει μέ ἕνα δόλιο φίλημα στούς
ἀχάριστους καί ὕπουλους ἐχθρούς του,
γιά νά ὁδηγηθεῖ στή συνέχεια ἀπό τή
σπείρα τους στήν ἀπάνθρωπη θρησκευτική ἡγεσία τῆς Ἱερουσαλήμ, τούς ἀρχιερεῖς Ἄννα καί Καϊάφα. Τότε οἱ ἄλλοι μαθητές τοῦ Ἰησοῦ «πάντες ἀφέντες αὐτόν
ἔφυγον» (Ματθ. 26, 56)! Στόν πρῶτο πόνο μέ τόν Ἰούδα προστίθεται κι αὐτός ὁ
δεύτερος, μέ τήν ἐγκατάλειψη τῶν μαθητῶν του. Μέ τή σύλληψή του ἔφυγαν
ὅλοι κι ἔμεινε ὁ Ἰησοῦς μόνος, κατάμονος,
ἀνάμεσα σέ «λύκους βαρεῖς». Κι ὅλα αὐτά

ἦταν μόνον ἡ ἀρχή. Ὥς τό τέλος ὁ δρόμος
του ἦταν μακρύς καί μαρτυρικός.
Στίς θλιβερές τους ἀναμνήσεις κυριαρχοῦν οἱ ἐξαντλητικές καί ταπεινωτικές
ἀνακρίσεις τῶν Ἀρχιερέων τώρα πού τόν
εἶχαν στά χέρια τους. Πῶς νά ξεχάσουν
τόν δοῦλο πού, ὅταν ἄκουσε τόν Ἰησοῦ,
χωρίς φυσικά νά Τόν καταλαβαίνει, νά
ἀπαντᾶ στόν Ἀρχιερέα, τόν χαστούκισε
σκληρά λέγοντας: «οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ
ἀρχιερεῖ;» (Ἰωάν. 18, 22). Καί ποιός ἦταν
ὁ δοῦλος αὐτός; Λέγεται ὅτι ἦταν ὁ ἐπί 38
χρόνια παράλυτος στήν κολυμβήθρα τῆς
Βηθεσδᾶ, τόν ὁποῖο εἶχε θεραπεύσει ὁ Ἰησοῦς μέ ἕνα του λόγο! Πόνος! Καί ὕστερα
ἄρχισαν νά τόν φτύνουν στό πρόσωπο,
νά τόν χτυποῦν στόν τράχηλο, ἀλλά καί
νά τόν μαστιγώνουν, σάν νά ἦταν ὁ μεγαλύτερος κακοποιός καί ἐγκληματίας στήν
πατρίδα τους. Θυμοῦνται οἱ δυό συνοδοιπόροι καί θλίβονται ὅτι ὕστερα ὁδηγήθηκε στόν Ρωμαῖο Διοικητή Πόντιο Πιλᾶτο.
Ἐκεῖ ἄλλα μαρτύρια. Ἔσχατες ταπεινώσεις! Ὁ λαός προτιμᾶ, ὁ Πιλᾶτος νά ἀπολύσει ἀπό τή Φυλακή τόν ληστή Βαραββᾶ
κι ὄχι τό Σωτήρα του Χριστό! ...Καί τέλος,
Τόν ἀνέβασαν στό σταυρό, ὄχι δεμένον,
ὅπως τούς δυό ληστές, ἀλλά καρφωμένον!! Στά πόδια, στά χέρια καί στήν πλευρά πληγωμένον μέ τή λόγχη. Κι ἄλλα. Κι
ἄλλα!!, ὥσπου ὅλος μιά πληγή, χωρίς
«εἶδος καί κάλλος», χωρίς μορφή καί
ὀμορφιά, μέ ἀπερίγραπτο πόνο καί ἀνείπωτη ὀδύνη στήν ψυχή, «εἶπε, τετέλεσται, καί κλίνας τήν κεφαλήν παρέδωκε
τό πνεῦμα» (Ἰωάν. 19, 30)!...

«Η ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ εἶναι μεγάλο πράγμα. Ἄς τήν ἀγαπήσουμε, γιατί δέν θά ὑπάρχει ὅμοιά της τότε. Σύ σωπαίνεις καί
ἐκείνη ὑπάρχει καί σέ ὑπερασπίζεται. Ἤ καλύτερα, ἐσύ σωπαίνεις καί μύρια στόματα εὐχαριστοῦν τό Θεό γιά σένα».
(Ἱερός Χρυσόστομος)
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Γι’ αὐτούς ἀκριβῶς τούς λόγους καί
ὁ πόνος τους ἦταν ἀπέραντος. Ὁ θάνατος καί ἡ ταφή του σκοτείνιασαν τήν ψυχή τους! Ἄχ καί νά ἦταν ἀληθινό τό μήνυμα τῶν Μυροφόρων γυναικῶν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀναστήθηκε!... Πῶς ὅμως; Δισταγμός καί ἀμφιβολία στήν ψυχή τους.
Ὤ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατέ μου
Ἰησοῦ,
Μαθητής κι ἐγώ δικός Σου, ἕνας
ἄλλος «Κλεόπας», τίποτε ἄλλο δέν
συλλογίζομαι καθημερινά στή ζωή
μου, παρά μόνον Ἐσένα. Γιατί ἡ δική
Σου μνήμη, ἡ δική Σου θύμηση, γλυκαίνει τήν ψυχή μου, ὅσο τίποτε ἄλλο
ἐδῶ στήν παροικία τῆς γῆς πού μέ
ἔφερες νά ζῶ καί νά ἀναπνέω μέ τούς
μακαριστούς γονεῖς μου, τόν πατέρα
μου Ἰωάννη καί τή μητέρα μου Εὐαγγελία, πρίν 89 τώρα χρόνια.
Ἐσένα, Ἰησοῦ μου, συλλογίζομαι
τήν ἡμέρα. Ὅλη τήν ἡμέρα. Ἀπό τή
στιγμή πού ἀνοίγουν τά μάτια μου καί
βλέπω τό φῶς τῆς ἡμέρας μέχρι καί
τό ἑσπέρας, ὅταν ὁ ἥλιος δύει καί
ἀρχίζει ἀργά-ἀργά νά ἀκολουθεῖ τό
σκοτάδι. Πολλές οἱ ὧρες τῆς ἡμέρας.
Ἀλλά κι ἄλλες ἄν ἦταν, πάλι θά τό ἤθελα. Νά σκέπτομαι, νά συλλογίζομαι
Ἐσένα καί μόνον Ἐσένα, Ἰησοῦ. Καί
στήν ὥρα τῆς ἐργασίας μου, καί πολύ
περισσότερο, στίς ὧρες τῆς ἀργίας
μου. Ἰδιαίτερα τότε. Ὅταν, Ἰησοῦ,
παίρνω μολύβι καί χαρτί νά γράψω,
γιά Σένα γράφω. Καί ὅταν ὁμιλῶ,
ὅπου ὁμιλῶ, γιά τό ὄνομά Σου ὁμιλῶ
στό ὅποιο ἀκροατήριο, εἴτε αὐτό
ἀριθμεῖ ἐλάχιστους ἀκροατές εἴτε
πολλούς. Καί σέ ὅποιο χῶρο ὁμιλῶ.
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Εἴτε στό Ναό κάποιας Ἐνορίας εἴτε σέ
αἴθουσα ὁμιλιῶν. Φέρνω στή μνήμη
μου τό λόγο τοῦ Προφήτη Σου Δαβίδ:
«Ἐν παντί τόπῳ αὐτοῦ εὐλόγει ἡ ψυχή
μου τόν Κύριον». Ποτέ δέν ὑπῆρξε
ὥρα τῆς ἡμέρας πού δέν σέ συλλογίστηκα.
Ἰδιαίτερα σέ θυμόμουν, Ἰησοῦ,
ὅταν ἔπαιρνα τό δρόμο πού ὁδηγοῦσε
σέ κάποια πολίχνη ἤ πόλη ἤ ὁλόκληρη
χώρα, πού γιά μένα ἦταν μιά ἄλλη
«Ἐμμαούς». Ποτέ δέν ξέχασα τούς
Ἐμμαούς τοῦ Λουκᾶ καί τοῦ Κλεόπα.
Ποτέ. Μάλιστα, τότε πού πῆρα τόν πιό
μακρινό ἀπό ὅλους δρόμο καί μέ ἔφερε ἀπό τήν ἐπίγεια πατρίδα μου στά
μακρινά νησιά τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ, τότε ἦταν πού ἔχανα τήν αἴσθηση τοῦ χρόνου καί τοῦ χώρου, ὅπου
βρισκόμουν. Γιατί ὅλη ἡ ὕπαρξή μου,
ὅλη ἡ ψυχή μου ἦταν ἀφοσιωμένη
στήν ἀπεραντοσύνη τοῦ οὐρανοῦ καί
τῶν θαλασσῶν. Στή θαυμάσια δημιουργία Σου, ὅπως φαίνεται καί τή νύχτα μέ τά ἄστρα καί τή μέρα ὅλα λουσμένα στό φῶς τοῦ ἥλιου. Ἐκεῖνες τίς
ὧρες, Ἰησοῦ μου, ἀναφωνοῦσα ἐνδόμυχα καί ἔλεγα: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά
ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας»!
Ναί, Ἰησοῦ μου. Αὐτή ἦταν ἡ ζωή
μου καί θά εἶναι ἔτσι μέχρις ὅτου σημάνει ἡ ὥρα τῆς κοίμησής μου καί
εὑρεθῶ στήν οὐράνια βασιλεία Σου.
Μέ τό μυαλό καί τήν καρδιά στή δική
Σου ἀγάπη καί στή δική Σου λατρεία.
Καί νύχτα καί ἡμέρα. Πάντα.
(Συνεχίζεται).

«Η ΑΓΑΠΗ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρετή. Εἶναι πιό μεγάλη καί
ἀπό τό μαρτύριο. Καί νά γιατί. Χωρίς τό μαρτύριο, ἡ ἀγάπη
σώζει. Χωρίς τήν ἀγάπη, τό μαρτύριο δέν ὠφελεῖ σέ τίποτε».
(Ἱερός Χρυσόστομος).
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
(3 Μαΐου 2019)

ρθρινό ἦταν τό ξεκίνημα τοῦ
πασχαλινοῦ μας ὁδοιπορικοῦ
ἀγάπης στό Κατάστημα Κράτησης Πατρῶν τήν Παρασκευή
τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος,
3 Μαΐου, φέτος. 60 συνεργάτες
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ξεκινήσαμε ἀπό τήν ὄμορφη Θεσσαλονίκη μας, τήν πόλη τοῦ Μυροβλύτη μας Ἁγ. Δημητρίου, γιά νά μεταδώσουμε κι ἐμεῖς τό σωτήριο καί χαρμόσυνο μήνυμα ὅτι ὁ «Χριστός Ἀνέστη». Καί
ἔτσι νά ποῦμε, Ἀδελφέ κρατούμενε σ’
αὐτήν τή φυλακή, «στάσου ὄρθιος στά
πόδια σου. Σήκωσε τήν κεφαλή σου. Ἀναστήσου καί δεῖξε σ’ ὅλους τή λεβεντιά, τή
δύναμή σου»! Τό Κατάστημα Κράτησης
τοῦ Ἁγ. Στεφάνου στήν Πάτρα, μιά ἀπό
τίς πιό παλιές καί δύσκολες φυλακές τῆς
πατρίδας μας, ἦταν ὁ προορισμός μας. Τό
εἴχαμε ἤδη ἀναφέρει στό προηγούμενο
τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας αὐτοῦ, ὅταν
ἐνημερώσαμε τούς παραλῆπτες του ὅτι
ἐκεῖ, στή Φυλακή τῆς Πάτρας, θά γιορτάσουμε πασχαλιάτικα καί ἀναστάσιμα μαζί
μέ τούς φυλακισμένους ἀδελφούς τοῦ
Χριστοῦ μας (Ματθ. 25, 40).
Σ’ αὐτόν τόν πικρό κόσμο πού ζοῦμε
καί λίγα ψίχουλα ἀγάπης σέ ἀνθρώπους
πού εὔκολα ἡ φίλαυτη καί ἀλαζόνα κοι-

νωνία μας, κοινωνία χωρίς Θεό, δέν
ἀγαπᾶ καί γι’ αὐτό περιφρονεῖ καί ἀπορρίπτει, εἶναι ἀρκετά γιά νά ἀναστήσουν
στίς ψυχές τους τήν ἐλπίδα, τήν παρηγοριά καί -ποιός ξέρει;- ἴσως καί τήν ἐπιθυμία γιά μιά νέα ζωή, μακριά ἀπό τά ὅποια
λάθη πού ὁδηγοῦν στήν περιθωριοποίηση
καί στή μοναξιά.
Πραγματοποιήσαμε αὐτήν τήν εὐλογημένη ἐπίσκεψη. Μέ πολλή χαρά. Μέ πολλή
προθυμία. Μέ πολλή ἀγάπη γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Καί ἤμασταν
πολλοί οἱ ἐπισκέπτες τῆς ἀγάπης. Ἄλλοι
ἀδελφοί καί μέ τή φυσική τους παρουσία
στή φυλακή. Κι ἄλλοι μόνο μέ τόν ὀβολό
τῆς ἀγάπης τους, γιά νά γίνουν τά ἀπαραίτητα δέματα γιά ὅλους τούς κρατουμένους
χωρίς καμιά διάκριση. Γιά ὅλους καί τό πασχαλινό τσουρέκι. Γιά ὅλους καί τά κόκκινα αὐγά, τά ὁποῖα στή συγκεκριμένη ἐπίσκεψη ἦταν προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Ἐλεούσης Πατρῶν. Μιᾶς εὐλογημένης συνοδείας ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖες
στηρίζουν τούς συνανθρώπους τους μέ τήν
προσευχή, τήν ἱεραποστολή καί τήν ἐλεημοσύνη τους. Ἄς εὔχονται γιά ὅλους μας!
Εὐχαριστοῦμε πολύ ὅλους ὅσοι ἔσπευσαν μέ τή συνδρομή τους νά κάνουν
πλούσια τά δέματα ἀγάπης γιά τούς ἀδελφούς αὐτούς.
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Στήν εἴσοδο τῆς Φυλακῆς ὑποδέχθηκαν θερμά τόν π. Γερβάσιο καί ὅλη τή συνοδεία του ὁ Διευθυντής τοῦ Καταστήματος κ. Χάρης Ζαννίδης, ὁ ἐκπρόσωπος
τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Πρωτ/ρος π. Γεώργιος
Χρονόπουλος, ὁ Προϊστάμενος τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας κ. Κωνσταντίνος
Ζέρβας, ὁ πρ. Διευθυντής τῆς Φυλακῆς
Μαλανδρίνου κ. Κωνσταντίνος Τσιαβίκος, ὁ Αἰδεσ/τος π. Γεώργιος Τζάβλας,
ἀπό τόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Κρήτης,
φυλακτικό καί διοικητικό προσωπικό,
κ.ἄ. καί ὁδήγησαν τούς ἐπισκέπτες στόν
αὔλειο χῶρο, ὅπου ὅλα ἦταν ἕτοιμα γιά
τήν ξεχωριστή αὐτή μέρα. Σέ λίγο κατέφθασαν καί οἱ κρατούμενοι, γιά νά σταθοῦν πλάι-πλάι μέ τούς ἐπισκέπτες. Ἐκείνη τήν ὄμορφη ὥρα ἤμασταν ὅλοι, ἐπισκέπτες καί φυλακισμένοι, τό ἴδιο. Ἤμασταν «ἕνα». Ἤμασταν ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
μέ συνδετικό μας κρίκο τήν ἀγάπη.
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ ὕμνους ἀναστάσιμους καί «ὑπέρ τῶν ἐν φυλακαῖς
ὄντων», γιά νά πνεύσει ἡ αὔρα τῆς θείας
χάριτος καί νά γλυκάνει πολλές θλιμμένες ψυχές πού ζούσαν ἐκείνη τήν ὥρα τή
δική τους προσδοκία. Τήν προσδοκία γιά
κάτι ὡραῖο. Κάτι οὐράνιο.
Τό λόγο πῆρε ὁ Διευθυντής, γιά τόν
ὁποῖο οἱ φυλακισμένοι καί τό προσωπικό
εἶπαν τά καλύτερα λόγια γιά τίς σχέσεις
καί τήν ἐπικοινωνία του μέ τούς κρατουμένους, σχέσεις κατανόησης καί συμπάθειας γιά τίς δυσκολίες τους μέσα στήν
καθημερινότητά τους. Εἶπε μεταξύ ἄλλων
ὁ κ. Χάρης Ζαννίδης:
«...Εἶναι ἰδιαίτερα μεγάλη ἡ χαρά καί ἡ
τιμή πού νιώθουμε γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ π.
Γερβασίου πού, ἐδῶ καί 42 ἔτη, ἔχει συνδέσει τό ὄνομά του καί τήν πορεία του στήν
ἱερωσύνη μέ τήν ἀγάπη καί τήν φροντίδα
τῶν συνανθρώπων μας, αὐτῶν πού δοκι-
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μάζονται σέ καθεστώς περιορισμοῦ
τῆς ἐλευθερίας σέ
κάποιο σωφρονιστικό ἵδρυμα, καί
δικαίως θεωροῦμε
ὅτι ἔχει γίνει παγκοσμίως γνωστός
ὡς «ὁ προστάτης τῶν φυλακισμένων»...
Τό ὄνομά του εἶναι γνωστό σέ ὅλο τόν
κόσμο. Ἡ ζωή του ἕνα συνεχές ταξίδι ἀπό
τή μιά φυλακή στήν ἄλλη. Ὅσο μακριά κι
ἄν εἶναι, ἐάν κάποιος ἄνθρωπος χρειαστεῖ
τή βοήθειά του, θά πάει νά τόν βρεῖ, χωρίς
νά κοιτάξει χρῶμα, φυλή ἤ θρησκεία.
Μπορεῖ νά μήν ξέρει τή γλώσσα τους, ξέρει
ὅμως νά ἀκούει τή φωνή τους. Ὅπου κι ἄν
βρέθηκε, τόν δέχθηκαν μέ σεβασμό καί
ἀγάπη, ὅπως τόν καλωσορίζουμε καί ἐμεῖς
ἐδῶ σήμερα.
Ἐκ μέρους τῶν κρατουμένων καί τῶν
σωφρονιστικῶν ὑπαλλήλων τόν εὐχαριστοῦμε, γιατί ὁποτεδήποτε ζητήσαμε τή
βοήθειά του γιά κάποιον κρατούμενο ἦταν
πάντα θετικός καί εἶχε νά πεῖ ἕναν καλό
λόγο γιά ὅλους...
Θέλω μόνο νά διαβάσω λίγα λόγια ἀπό
αὐτά πού κατά καιρούς ἔχει ἀναφέρει στίς
ὁμιλίες του καί πιστεύω ὅτι ἐκφράζουν τό
σκοπό στόν ὁποῖο τόσα χρόνια ἔχει ἀφιερώσει τή δράση του...
«Ἐάν πεθάνω σέ κάποια φυλακή θά εἶναι
γιά μένα τό μεγαλύτερο κέρδος. Θέλω νά
πεθάνω πάνω στό καθῆκον... Ὁ Χριστός πέθανε ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο. Αὐτό
εἶναι τό τέρμα, τό τέλειο καί τό ἄριστο».
Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς γιά τήν ἐπίσκεψή σας καί σᾶς εὐχόμαστε νά εἶστε γερός
νά συνεχίσετε τό φιλάνθρωπο ἔργο σας...».
***
Στή συνέχεια ὁ Προϊστάμενος τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας προσφωνώντας τό ἀκροατήριο εἶπε:
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«...Σήμερα εἶναι
μιά ἰδιαίτερη μέρα
γιά τό Κατάστημά
μας, ἀφοῦ βρίσκεστε κοντά μας ἐσεῖς,
π. Γερβάσιε, Πατέρα ὅλων τῶν κρατουμένων. Ἐσεῖς,
πού ἀφιερώσατε τή
ζωή σας νά βοηθᾶτε κρατουμένους...
Ὅταν πρωτοδιορίστηκα, στό Κατάστημά μας ἄκουγα ἀπό τούς κρατουμένους νά
μιλοῦν γιά ἕναν παππούλη, κάπου κοντά
στή Θεσσαλονίκη, πού προσφέρει δῶρα σέ
κρατουμένους καί κυρίως ἀγάπη μέ τά κηρύγματά του.
Φυσικά δέν ἦταν καθόλου δύσκολο γιά
μένα νά μάθω ὅτι, πίσω ἀπό αὐτόν τόν
παππούλη, ἦταν ὁ π. Γερβάσιος πού, ὅταν
γιά πρώτη φορά τοῦ ζήτησα νά βοηθήσει
ἕναν κρατούμενο ἔτσι ὥστε νά ἀποφυλακιστεῖ, τήν ἴδια ἡμέρα μοῦ ἔδωσε τήν ἔγκριση καί τήν ἑπόμενη εἴχαμε τά χρήματα καί
ὁ ἄνθρωπος ἀποφυλακίστηκε. Αὐτό συνέβαινε κάθε φορά πού τοῦ ζητούσαμε. Μᾶς
ἔδινε καί τό μόνο πού ζητοῦσε ἦταν νά παραδίδουμε στόν κρατούμενο μιά ἐπιστολή
ἀγάπης, τήν ὁποία μᾶς ἔστελνε, χωρίς ποτέ νά μᾶς ρωτήσει ἄν εἶναι Ἕλληνας ἤ
ἀλλοδαπός, ἄσπρος ἤ μαῦρος, νέος ἤ μεγαλύτερος, ἤ τί ἀδίκημα ἔχει κάνει.
Ἀργότερα ζητούσαμε νά ἐνισχυθεῖ τό
Φιλόπτωχο Ταμεῖο τοῦ Καταστήματος,
γιά νά ἐξασφαλίσουμε σέ ἀνθρώπους πού
δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά καλύψουν τά
μικροέξοδά τους στό χῶρο κράτησης, ἕναν
καφέ, ἕνα χυμό, μία τηλεκάρτα. Πάλι ἡ
ἀνταπόκριση ἦταν ἄμεση. Ἡ οἰκονομική
βοήθεια ἦταν ἐκεῖ ὅταν τή χρειαζόμασταν
κάνοντας τή δική μας δουλειά πιό εὔκολη.
Ἔπειτα, ἡ Ἀδελφότητα ἔστελνε καί ἀγαθά
πρώτης ἀνάγκης, ροῦχα, παπούτσια, εἴδη
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς γιά τούς ἀνθρώπους
πού βρίσκονται πίσω ἀπό κλειστές πόρτες

χωρίς ἀγάπη. Στή συνέχεια, ὑπῆρξε ἐξαιρετικά πολύτιμος συνεργάτης μας ἀπό τήν
Πάτρα ἡ κ. Ἑλένη Διαμαντοπούλου, ἡ
ὁποία ἔγινε ὁ συνδετικός μας κρίκος μέ τήν
Ἀδελφότητα.
Μετά ἦρθε ὁ ἴδιος ὁ π. Γερβάσιος μέ
τούς συνοδοιπόρους του νά ἐπισκεφθεῖ, νά
μιλήσει, νά φέρει δῶρα, ν’ ἀκούσει τήν κοινωνική ὁμάδα πού λιγοστοί ἐπιθυμοῦν νά
ἀφουγκραστοῦν. Ἔσκυψε πάνω ἀπό τίς
ἀγωνίες αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων πού μόνον
ἀπογοητεύσεις ἔχουν νιώσει καί, ἐκτός
ἀπό τίς σημαντικές ὑλικές παροχές, ἔδωσε
χαμόγελα ἀνακούφισης, τούς ἔδωσε προσοχή, τούς ἔκανε νά πιστέψουν ὅτι δέν
εἶναι μόνοι μέ τίς δύσκολες σκέψεις τους,
ἐκεῖνος νοιάζεται γι’ αὐτούς, τούς ἔχει στό
μυαλό του καί στήν προσευχή του.
Ἔχω νά καταθέσω ὅτι, πρίν ἀπό τήν
προηγούμενη ἐπίσκεψή του, οἱ κρατούμενοι, ἤδη ἐνημερωμένοι γιά τό ἔργο τῆς
Ἀδελφότητας, περίμεναν μέ ἀγωνία καί
περιέργεια. Κατά τή διάρκεια πού ἐξελισσόταν ἡ συνάντηση καί ὁ π. Γερβάσιος
τούς μιλοῦσε, ἄκουγαν μέ προσοχή, μέ
προσήλωση, ὄχι μόνο οἱ Ἕλληνες ἀλλά καί
οἱ ἀλλοδαποί, ἀκόμα καί αὐτοί πού δέν καταλάβαιναν τή γλώσσα. Ἔμεναν καί πρόσεχαν τίς κινήσεις τῶν χεριῶν, πού τόσο
ἐκφραστικές εἶναι καί μερικές φορές, ὅταν
τά ἀνοίγει, εἶναι σάν νά θέλει νά ἀγκαλιάσει ὅλο τό ἀκροατήριο, ὅπως τά φτερά
ἑνός ἀγγέλου. Τό βλέμμα του διαπεραστικό καί ἡ φωνή του σέ ξυπνᾶ, σέ ἠρεμεῖ.
Γιά μέρες μετά συζητούσαν γιά ἐκεῖνον
μέ συναισθήματα χαρᾶς, εὐγνωμοσύνης,
ἀνακούφισης, πού εἶχαν νιώσει ἀπό τό περίσσευμα ἀγάπης τοῦ Γέροντα πού ἦρθε
κοντά τους νά τούς δεῖ, νά τούς σφίξει τό
χέρι καί νά φιλήσουν τό δικό του.
Σέ ὅλους ἐμᾶς, πού ἔχουμε τή δυνατότητα νά ἐπικοινωνοῦμε μέ ὅποιον θέλουμε,
ὅποτε θέλουμε, φαίνεται ἁπλό, συνηθισμένο ἡ χειραψία καί ἡ ἀνταλλαγή μιᾶς κου-
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βέντας. Γιά τούς ἀνθρώπους ὅμως πού
εἶναι ἔγκλειστοι, ξυπνοῦν, κοιμοῦνται,
τρῶνε, ψυχαγωγοῦνται στόν ἴδιο χῶρο, πίσω ἀπό τά κάγκελα καί τούς ψηλούς τοίχους, ἀλλά καί οἱ περισσότεροι ξεχασμένοι
ἀπό οἰκείους ἤ φίλους, παίρνει ἄλλη διάσταση αὐτή ἡ ἐπικοινωνία. Ἡ ἀνιδιοτελής
ἐπικοινωνία ἐμπνευσμένη μόνον ἀπό ἀγάπη, τήν ὁποία σπάταλα ὁ π. Γερβάσιος ξοδεύει γιά τούς κρατουμένους καί ὄχι μόνο.
π. Γερβάσιε,
Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου γιά τήν τιμή πού μᾶς κάνατε, νά
ἐπισκεφθεῖτε τό Κατάστημά μας. Σᾶς
εὐχαριστῶ γιά τήν ὑλική βοήθεια πού μᾶς
παρέχετε, τήν ἐμπιστοσύνη πού μᾶς δείχνετε ὅλα αὐτά τά χρόνια, καθώς καί τήν
πνευματική σας καθοδήγηση. Νιώθω
εὐγνώμων πού σᾶς συνάντησα στήν ἐπαγγελματική μου πορεία, γιατί μέ τή μεγαλοψυχία σας μᾶς διδάσκετε τήν ἀξία τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο
πού σηκώνει τό δικό του σταυρό...
Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς δίνει δύναμη νά
συνεχίσετε τό σπουδαῖο ἔργο σας».
***
Ὁ π. Γεώργιος
Χρο νό πο υλο ς,
ὡς ἐκπρόσωπος
τοῦ Ἁγίου Πατρῶν, μεταφέροντας τήν εὐλογία
καί τίς εὐχές τοῦ
Ἐπισκόπου εἶπε:
«Οἱ λέξεις τιμή, χαρά καί συγκίνηση στεροῦνται νοήματος γιά νά ἐκφράσουν τά
συναισθήματα, πού συνοδεύουν τήν ἐπίσκεψη, στήν ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν
Πατρῶν, τοῦ Ἀρχιμ. π. Γερβασίου, ἰδιαιτέρως μάλιστα ἐδῶ, σ’ αὐτόν τόν τόσο εὐαίσθητο ἀπό ποιμαντικῆς ἀπόψεως χῶρο,
τῶν φυλακῶν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου...
Διαμέσου τῶν αἰώνων κανείς δέν κατε-
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δέχθη νά ἀναφερθῆ μέ τόση συμπάθεια
ἀλλά καί συμπόνια πρός τούς φυλακισμένους ὅπως ὁ Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος, ὄχι μόνο
ὁμιλεῖ γι’ αὐτούς μέ ἀγάπη, ἀλλά καί ταυτίζει τόν ἑαυτό Του μαζί τους. Ἡ διδασκαλία Του εἶναι κρυστάλλινη. Οἱ φυλακισμένοι εἶναι ἀδελφοί μας, συνάνθρωποί μας
καί ὅμοιοί μας καί ἔχουν τήν ἀνάγκη μας.
Ἀνάγκη ἀγάπης, παρηγοριᾶς, συμπόνιας,
καλῆς συμπεριφορᾶς, καλῶν συμβουλῶν
καί δέν πρέπει ποτέ νά λησμονοῦμε ὅτι,
μαζί μέ τήν ἔμπρακτη ἀγάπη μας, φροντίζουμε καί γιά τή διάδοση τοῦ θείου λόγου
πρός αὐτούς, προσευχόμενοι συγχρόνως
γιά τό φωτισμό καί τή σωτηρία τους...
Πανοσιολογιώτατε,
Θεωρώντας δεδομένο καί αὐτονόητο
ὅτι ἡ πείρα τῆς πολυετοῦς διακονίας σας
σέ σωφρονιστικά ἱδρύματα, πείρα ἀνδρός
λευΐτου, καθώς καί ἡ διάθεσή σας γιά ἠθική καί ὑλική συνδρομή, ἀλλά καί ἡ παρουσία σας σήμερα ἀνάμεσά μας, δίνει σέ ἐμᾶς
τούς νεοτέρους ἀνατροφοδότηση καί ἀναπλαισιώνει τό ἔργο μας θετικά...
Σήμερα εὑρίσκομαι ἐδῶ καί γιά ἄλλον
ἕνα λόγο. Μεταφέρω τίς διάπυρες εὐχές
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ πρός τό σεπτό πρόσωπό σας γιά ὑγεία κατ’ ἄμφω, γιά
πολλά-πολλά χρόνια, διότι ἡ προσφορά
σας, ὑλική καί πνευματική, εἶναι ἀπαραίτητος, τόσο στήν φυλακή τή δική μας,
ὅσον καί στίς φυλακές τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας... Πάλιν καί πολλάκις, π. Γερβάσιε, σᾶς καλωσορίζουμε, εὐχόμενοι τό «περισσεύειν μᾶλλον» σέ κάθε φιλάδελφη καί
φιλόχριστη πρωτοβουλία σας.
Πανοσιολογιώτατε, ὡς εὖ παρέστητε!».
***
Παρών στή Φυλακή Πατρῶν ἦταν καί
ὁ πρ. Διευθυντής τοῦ Καταστήματος
Κράτησης Μαλανδρίνου κ. Κων. Τσιαβίκος, τόν ὁποῖο γνωρίσαμε ὅταν ἡ
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας ἐπισκέφθηκε τή Φυλακή
του καί ἔκτοτε εἴχαμε ἄριστη συνεργασία μαζί του. Συγκινημένος ἀπό τίς
ὡραῖες ἀναμνήσεις
τῆς τότε ἐπίσκεψής
μας ὁ κ. Τσιαβίκος
ἔκανε
ἀναφορά
στήν πλατιά καί μακρόχρονη ἀγάπη τοῦ
Γέροντα γιά τόν κρατούμενο συνάνθρωπό μας, ὡς γνήσιο πνευματικό παιδί τοῦ
θρυλικοῦ π. Αὐγουστίνου.
***
Ἡ κ. Ἑλένη Διαμαντοπούλου, συνεργάτρια τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ καί συνδετικός
κρίκος της μέ τή Φυλακή Πατρῶν ἐπί σειρά πολλῶν ἐτῶν, ἀκούραστη στό χρέος
τῆς ἀγάπης, εἶπε μέ πολλή συγκίνηση:
« ...Πέρασαν
12 χρόνια ἀπό
τήν τελευταία
ἐπίσκεψή
σας
στήν Πάτρα, τήν
πόλη τοῦ Πρωτ ο κ λ ή τ ο υ
Ἀνδρέα, ἀλλά
καί στίς φυλακές, γιά νά βρεθεῖτε κοντά στά ἀγαπημένα
σας «παιδιά». Διανύσατε 500 χλμ. ὁδικῶς,
γιά νά φθάσετε στήν πόλη μας καί νά προσφέρετε δέματα ἀγάπης γιά ὅλους τούς
κρατουμένους, νά τσουγκρίσετε μαζί τους
τό κόκκινο πασχαλινό αὐγό καί νά ἀνταλλάξετε ἀναστάσιμες εὐχές.
Δεῖγμα μιᾶς ὑπέρτατης ἀγάπης, πού
εἶναι μυστήριο, εἶναι ἱερουργία...
Ἐσεῖς, ἄλλωστε, μᾶς ἔχετε διδάξει ὅτι ἡ
ἀγάπη δέν εἶναι θεωρία, ἀλλά ΠΡΑΞΕΙΣ!
Ὅτι δέν κάνει διακρίσεις στή φυλή, στή
θρησκεία, τήν ἐθνικότητα καί, ὅπως λέτε
πάντα, ὅλοι οἱ κρατούμενοι εἶναι παιδιά
τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε, τό αἷμα τῶν ἀνθρώ-

πων ἔχει τό ἴδιο «χρῶμα», τά δάκρυα κοινά
στή χαρά καί τή λύπη...
Σεβαστέ μας Γέροντα,
Ἐπί 42 ὁλόκληρα χρόνια στέκεστε μέ
πολλή εὐαισθησία μπροστά στήν ἀνθρώπινη δυστυχία πού κρύβεται πίσω ἀπό τά
κελλιά. Ὅμως, μέ τήν πνευματική σας καθοδήγηση συμβάλλετε ὥστε οἱ κρατούμενοι νά μήν περάσουν πάλι τή βαριά πόρτα
τῆς φυλακῆς καί νά μήν ξαναχάσουν τήν
ἐλευθερία τους...
Ξεκινήσατε ἀπό τή γενέτειρά σας, τά
Γρεβενά, καί φθάσατε μέχρι τά νησιά τοῦ
Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ. Τό πολυσήμαντο
ἔργο σας, πού μετρᾶ 42 χρόνια, θά μείνει
ἀνεξίτηλο στό χρόνο. Ἡ μηνιαία προσφορά
σας στή Φυλακή μας γιά τήν ἐνίσχυση τῶν
ἀπόρων κρατουμένων καί ἡ ἐτήσια οἰκονομική συνεισφορά σας πέντε φορές τό
χρόνο μέ μεγάλα χρηματικά ποσά γιά τήν
κάλυψη τῶν ἀναγκῶν σέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, εἶναι μιά οὐσιαστική βοήθεια, πού
τήν περιμένουν μέ λαχτάρα καί σᾶς
εὐγνωμονοῦν. Ὅμως δέν εἶναι μόνο τά ὑλικά ἀγαθά πού τούς προσφέρετε. Τό κυριότερο εἶναι ἡ ἔγνοια σας καί ἡ πνευματική
καθοδήγηση παράλληλα μέ τήν ψυχολογική ὑποστήριξη πού τούς δίνει ἐλπίδα καί
δύναμη γιά τήν μετέπειτα πορεία τους...
Ὡς ἐθελόντρια τῆς Κοινωνικῆς Πρόνοιας τοῦ Ε.Ε.Σ.,
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ὑποστήριξή
σας καί τήν παροχή βοήθειας πού μᾶς παρέχετε ἁπλόχερα ὅταν τή ζητᾶμε.
Τό ἔργο τῆς Ἀδελφότητας εἶναι σπουδαῖο καί χαίρομαι πού εἶμαι καί ἐγώ ἐνεργό
μέλος σ’ αὐτήν. Οἱ κρατούμενοι στίς φυλακές μᾶς χρειάζονται καί ἐγώ μέ τή σειρά
μου, ὡς συνεργάτιδά σας, σᾶς δηλώνω ὅτι
θά συνεχίσω νά εἶμαι δίπλα τους μέ ὅλες
μου τίς δυνάμεις μέ ἀγάπη καί σεβασμό.
Σεβαστέ μας Γέροντα,
Σᾶς ὀφείλουμε ἕνα μεγάλο ΕΥΧΑ-
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ΡΙΣΤΩ γιά ὅλα ὅσα ἔχετε προσφέρει καί
γιά ὅσα μᾶς ἔχετε διδάξει.
Πολύτιμη παρακαταθήκη τά λόγια σας,
«ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βιαστοῦμε
νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο». Λόγια
σοφά, τά ὁποῖα θά πρέπει νά ἀποτελοῦν
γιά ὅλους τόν «φάρο» πού θά μᾶς καθοδηγεῖ καί θά ζεσταίνει τίς καρδιές μας στήν
δύσκολη καθημερινότητα τῆς ἐποχῆς μας.
Μέ ἀπεριόριστο σεβασμό καί ἐκτίμηση,
ὑποκλίνομαι...».
***
Στήν ἀγάπη ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων καί τήν εὐγνωμοσύνη τους γιά τήν
προσφορά τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ στή Φυλακή
αὐτή ὅπου ἐργάζονται κάτω ἀπό δύσκολες συχνά συνθῆκες, ὁ π. Γερβάσιος παίρνοντας τό λόγο ἀρχικά τούς εὐχαρίστησε
γιά ὅλους τούς κόπους τῆς ἀγάπης τους
καί τούς ὑποσχέθηκε ἀμέριστη τή συμπαράσταση καί τήν προσευχή του στή ζωή
τους. Κι ὕστερα ἀπευθύνθηκε στό ἀγαπημένο του ἀκροατήριο, τούς κρατουμένους, καί τούς μίλησε μέ ἁπλότητα καί
ζῆλο ψυχῆς γιά τήν ἀνάγκη τῆς πνευματικῆς ἀνάστασης ὅλων μας ἀπό τήν παλιά
μας ζωή, γιά νά γίνεται ὁ κόσμος γύρω
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μας καλύτερος καί νά δοξάζεται τό ἅγιο
ὄνομα τοῦ Θεοῦ.
***
Ἡ ἔκφραση χαρᾶς στά πρόσωπά τους,
τά χειροκροτήματά τους, ἡ προσέλευση
ὅλων τῶν κρατουμένων κοντά του γιά νά
πάρουν τήν εὐχή του, νά τσουγκρίσουν
τό κόκκινο αὐγό μαζί του, νά τοῦ ποῦν
ἕνα λόγο ἐμπιστευτικά, εἶχαν ὅλα σημασία. Εἶχαν ἀξία. Δέν διέφεραν σέ τίποτε
ἀπό τή συναναστροφή ἐλεύθερων ἀνθρώπων μεταξύ τους. Ἄφθαστο τό μεγαλεῖο
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ!
Μέ συγκίνηση ὁ π. Γερβάσιος δέχθηκε
τά χειροποίητα δῶρα τῶν κρατουμένων,
ἔκφραση τῆς ἀγάπης τους καί τῆς εὐγνωμοσύνης τους γιά τή συμπαράστασή του
στίς δύσκολες αὐτές ὧρες τῆς ζωῆς τους.
«Ὅ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωμι» (Πράξ. 3, 6).
Ἀρκεῖ κανείς νά τό δίνει μέ τήν καρδιά
του. Γιατί τότε ἔχει ἀξία.
Ἀδελφοί,
Ὅλοι ἄς δίνουμε αὐτό πού μποροῦμε,
ἀλλά μέ ἀγάπη καί ταπείνωση. Γιατί, κατά
τόν πατερικό λόγο, δέν φτάνει μόνο νά
κάνουμε τό καλό. Τό καλό πρέπει νά τό
κάνουμε καλά. Γιά νά γίνει τέλειο. Καί νά
εἶναι εὐάρεστο στό Θεό.

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Tόσύνθημα:
^Hζωήμαςεrναισύντομη.‰AςβιαστοÜμενάκάνουμετόκαλό
στόνκόσμο.
^Hπροσευχή:
«Kύριε,Mάθεμαςν\àγαποÜμεαéτούςπούδένàγαπήθηκαν.
Kάνεμαςνά•ποφέρουμεμέτόνπόνοτ΅νôλλων.MήνâπιτρέψειςπιάνάεéτυχοÜμεμόνοιμας...ΔόςμαςτήνàγωνίατÉςπαγκόσμιαςδυστυχίαςκαίφύλαξέμαςàπότήλησμονιάτ΅νôλλων».
Ὁ ≈μνος:
«Tόν ληστήν αéθημερόν, τοÜ Παραδείσου äξίωσας, Kύριε· κàμέ τῷ ξύλῳ τοÜ
ΣταυροÜφώτισονκαίσ΅σόνμε».(ἘξαποστειλάριονΜ.Παρασκευῆς)
Ἡ εὐθύνημας:
«Ἄνδένσωθεῖ ὁ κόσμος,ἐγώφταίω».
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΤ. ΚΡΑΤ. ΠΑΤΡΩΝ

Φ ΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ Τ ΗΣ ΕΠΙΣ ΚΕ ΨΗΣ

Ὁ π. Γερβάσιος καί συνεργάτες τῆς
«ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ» στήν εὐλογημένη
πασχαλινή τους ἐπίσκεψη στό Κατάστημα Κράτησης Πατρῶν.

Ὁ π. Γερβάσιος συνοδευόμενος
καί ἀπό τόν Διευθυντή κ. Χ. Ζαννίδη χαιρετίζει τούς εὑρισκόμενους στό χῶρο τῆς ἐκδήλωσης.

Σέ ἀνάμνηση τῆς ἀναστάσιμης συνάντησής τους χάρη τῶν κρατουμένων.Παρόντες ὅλοι
οἱ ὑπεύθυνοι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.
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Ὁ π. Γερβάσιος μέ τόν πασχαλιάτικο θεῖο λόγο
καλεῖ σέ ἀνάσταση ζωῆς τό ἀγαπημένο του
ἀκροατήριο, κρατουμένους καί ἐπισκέπτες.

«Χριστός Ἀνέστη!, παιδί μου.
Καί γρήγορα ἐλεύθερος», εὔχεται ὁ πολιός λευίτης τῆς ἀγάπης στόν ἀδελφό.

Πόση ἀγάπη καί πόση
ἔγνοια σέ μιά ματιά,
σέ ἕνα σφίξιμο χεριοῦ!
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ»

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
Τιμῆς χρέος πρός Ἱερεῖς πού στέκονται δίπλα στόν ἄνθρωπο
(8-5-2019)
Τό Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
καθένα ἱερέα χωριστά: Τόν π. Κωνσταντίνο
Σχολῆς Α.Π.Θ. καί τό Ἐργαστήριο Κοινωἡ Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Νίκη
νικῆς Ἔρευνας τῆς Θρησκείας καί τοῦ ΠοΠαπαγεωργίου, τόν π. Ἀντώνιο ὁ Ἀναλιτισμοῦ στίς 8 Μαΐου πραγματοποίησε,
πληρωτής Καθηγητής κ. Χρῆστος Τσιστήν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Παλαιᾶς Φιλορώνης, τόν π. Ἀθηναγόρα ὁ Ἐπίκουρος
σοφικῆς Σχολῆς, Τιμητική Ἐκδήλωση γιά
Καθηγητής κ. Πέτρος Παναγιωτόπουτέσσερις Ἱερεῖς πού ἐπί σειρά πολλῶν ἐτῶν
λος καί τόν π. Γερβάσιο ὁ Καθηγητής π.
στέκονται δίπλα στόν ἄνθρωπο ὡς ταπειΒασίλειος Καλλιακμάνης, Διευθυντής
νοί καί ἀνιδιοτελεῖς διάκονοι τοῦ Θεοῦ
τοῦ Τομέα Ἠθικῆς καί Κοινωνιολογίας τοῦ
ἀσκώντας τό χρέος τῆς ἀγάπης «ἐν μηδενί
Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
λειπόμενοι» (Ἰακ. 1, 4).
Ὁ π. Βασίλειος εἶπε μεταξύ ἄλλων:
Στήν Ἐκδήλωση τιμήθηκαν οἱ παρακά«...Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι, ὅποιος τιμᾶ καί
τω διάκονοι τῆς ἀγάσέβεται τό Θεό,
πης, ὁ καθένας σέ
τιμᾶ καί σέβεται
διαφορετικό τομέα:
καί τόν ἄνθρωπο...
* Ὁ πρωτ/ρος π.
Θεωροῦμε ὅτι ὁ π.
Κωνσταντίνος
Γερβάσιος δέν ἔχει
Πλευράκης, ἱδρυτής
ἀνάγκη ἐπαίνων
καί ὑποστηρικτής
καί τιμητικῶν διατοῦ «Ξενώνα Προκρίσεων... Νομίζουστασίας Ἀγάμων
με ὅτι ἐκεῖνος τιμᾶ
Μητέρων» τοῦ Ἱδρύτή Θεολογική Σχολή
ματος «Ὁ Εὐαγγελιτοῦ Ἀριστοτελείου
στής Μάρκος», στή
Πανεπιστημίου
Θέρμη Θεσ/νίκης.
Θεσσαλονίκης, τῆς
Οἱ τιμώμενοι ἱερεῖς-διάκονοι ἀγάπης. ὁποίας ὑπῆρξε ἀπό* Ὁ πρωτ/ρος π.
φοιτος. Ὡς κληρικός
Ἀντώνιος Παπανιδέν ρίχνει εὐθύνες στούς φυλακισμένους
κολάου, πατέρας τῶν παιδιῶν τῆς «Κιβωσυνανθρώπους μας πού καλεῖται νά βοηθήτοῦ τοῦ Κόσμου», στήν Ἀθήνα.
σει. Τούς ἀγκαλιάζει μέ τήν ἀγάπη του. Ὡς
* Ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀθηναγόρας Λουκατάἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἑνώνει, συγκινεῖ, γεφυρης, ἐμπνευστής τοῦ «Φάρου τοῦ Κόρώνει καί ἐμπνέει τήν ἔμπρακτη ἀγάπη. Γι’
σμου», στόν Δενδροπόταμο Θεσ/νίκης.
αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο περιποιεῖ τιμή γιά τό
* Ὁ Ἀρχιμ. π. Γερβάσιος ΡαπτόπουΤμῆμα Θεολογίας ἡ παρουσία σας ἐδῶ, σελος, διάκονος τῶν κρατουμένων ἁπανταβαστέ μας π. Γερβάσιε. Τό παράδειγμά σας
χοῦ τῆς γῆς.
μπορεῖ νά γίνει σπινθήρας στίς εὐαίσθητες
Τούς τιμωμένους Ἱερεῖς προσφώνησε
καρδιές τῶν φοιτητῶν μας, ἀλλά καί πολκαί τούς ἀπένειμε τιμητικές πλακέτες ὁ
λῶν ἀπό τό πυκνό ἀκροατήριο πού γέμισε
Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.,
ἀσφυκτικά τήν αἴθουσα αὐτή. Νά ἀνάψει τή
Καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσῆς, ἐνῶ
φλόγα τῆς ἀνιδιοτελοῦς καί ἄδολης προστή συνέχεια Μέλη τοῦ Ἐργαστηρίου πασφορᾶς πρός κάθε ἄνθρωπο. Ἔχουμε ἐπίρουσίασαν μέ ἕνα σύντομο βιογραφικό τόν
γνωση ὡς χριστιανοί ὅτι μέ ἐλάχιστες δυνά-

sel206-207TimitikiEkd-DeltTypu_™ÎÔ˘Ï¿ 6/5/19 9:28 PM Page 3

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

«XPIΣTIANIKOIΠAΛMOI»

207

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
«Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιμοθ. 4, 5)
Καί στό δεύτερο τρίμηνο τοῦ τρέχοντος
ἔτους ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ συνέχισε τό ἔργο ἀγάπης
στόν ἄπορο κρατούμενο καί πάσχοντα συνάνθρωπό μας, ὅσο οἱ οἰκονομικές δυνατότητες
τοῦ Ταμείου της τό ἐπέτρεπαν. Καί τό Ταμεῖο
αὐτό, σεῖς οἱ φίλοι ἀδελφοί καί συνεργάτες τό
στηρίζετε, τό αὐξάνετε καί ὑπάρχει, ἀλλά οἱ
πολλές ἀνάγκες τό ἀδειάζουν συνεχῶς. Γι’
αὐτό παρακαλοῦμε ὅλους τούς συνδρομητές
τοῦ φιλανθρωπικοῦ αὐτοῦ ἔργου νά μή τό ξεχάσουν οὔτε τώρα τό καλοκαίρι. Τρέχουν οἱ
προσφορές τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ στίς φυλακές, γιά
νά καλύψουν ἔστω κάποιες ἀπό τίς πολλαπλές τους ἀνάγκες. Ἄς μή σταματήσουμε νά
κάνουμε τό καλό, παρά τίς ἀντίξοες καί δύσκολες καταστάσεις. Συχνά ἡ ἀγάπη εἶναι
ἐφευρετική.
***
Στό τρίμηνο αὐτό πραγματοποιήσαμε τήν
πασχαλινή ἐπίσκεψη ἀγάπης στή Φυλακή Ἁγ.
Στεφάνου Πατρῶν μέ δέματα γιά τόν κάθε
κρατούμενο χωριστά, ἐνισχύσαμε Φιλόπτωχα
Ταμεῖα Φυλακῶν, ἀπόρους κρατουμένους καί
οἰκογένειές τους, Ἕλληνες ἀπόρους κρατουμένους στό ἐξωτερικό, ἀποστείλαμε ἐποικοδομητικά βιβλία σέ πολλούς, τηλεκάρτες, μεμονωμένα δέματα σέ Φυλακές κ. ἄ., ὡς ἑξῆς:

1. Ε.Κ.Κ. Νέων Βόλου
1.000,00 εὐρώ.
2. Κατ. Κράτ. Λάρισας
2.000,00 εὐρώ.
3. Κατ. Κρ. Μαλανδρίνου-Σ.Δ.Ε. 700,00 εὐρώ.
4. Κατ. Κράτ. Νεάπολης
1.000,00 εὐρώ.
5. Κατ. Κράτ. Τρικάλων
2.000,00 εὐρώ.
6. Ψυχ. Κρατ. Κορυδαλλοῦ
1.000,00 εὐρώ.
Σύνολο: 7.700,00 εὐρώ
***
1. Ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατ/νων
6.960,00 εὐρώ.
2. Δέματα σέ Φυλακές
9.800 ,00 εὐρώ.
3. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων Ἑλλάδος
1.240,00 εὐρώ.
4. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐξωτερικοῦ
6.980,00 εὐρώ.
5. Οἰκον. ἐνίσχυση πρώην κρατ/νων
4.000,00 εὐρώ.
6. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρ. κρατ/νων
13.150,00 εὐρώ.
7. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐξωτερικοῦ
1.729,00 εὐρώ.
8. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐσωτερικοῦ
490,00 εὐρώ.
9. Λοιπά ἔξοδα

1.990,00 εὐρώ.
Σύνολο: 46.339,00 εὐρώ.

Γενικό Σύνολο: 54.039,00 εὐρώ.
μεις δέν μποροῦμε νά μεταμορφώσουμε διαμιᾶς τήν κοινωνία σέ παράδεισο, ἀλλά μποροῦμε νά ἀγωνισθοῦμε νά μή γίνει κόλαση.
Καί σέ αὐτό δείχνετε φωτεινό δρόμο...».
Οἱ τέσσερις αὐτοί σεμνοί διάκονοι
ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας, χωρίς διάκριση
καταγωγῆς, θρησκείας ἤ τρόπου ζωῆς, συγκίνησαν τούς παρόντες στήν Ἐκδήλωση,
κυρίως φοιτητές, καί τούς ἔδωσαν ὑπέροχα πρότυπα προσφορᾶς καί θυσίας γιά τήν
ἀγάπη τοῦ πάσχοντα συνανθρώπου μας

ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί ὡς ὁ Χριστός «ἐν
ἑτέρᾳ μορφῇ» (Μάρκ. 15, 13) στή ζωή μας.
Θερμά συγχαρητήρια στόν Πρόεδρο
κ. Σκαλτσῆ καί τούς συνεργάτες του.
Φύγαμε ὅλοι ἀπό τήν ὡραία αὐτή ἐκδήλωση περήφανοι γιά τήν Ἐκκλησία μας,
χαρούμενοι καί καλύτεροι. Ναί. Νιώσαμε τήν αὔρα τῆς ἀγάπης γιά τόν πλησίον νά πλημμυρίζει καί τή δική μας
καρδιά. Καί νά γίνεται τό αὔριο τῆς κοινωνίας μας καλύτερο ἀπ’ τό χτές.
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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
«ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»
Μακρινός ὁ δρόμος ἀπό τήν Περσία μέχρι τή Βηθλεέμ. Ἕνας
δρόμος πού τόν περπάτησαν οἱ τρεῖς Μάγοι τῆς Ἀνατολῆς, γιά νά
προσκυνήσουν τόν νεογέννητο Ἰησοῦ. Κι ἀπό τότε ὁ δρόμος
αὐτός πρός τόν Σωτήρα τοῦ κόσμου εἶναι ἀνοιχτός γιά ὅλους
μας, γιά νά τόν διαβοῦμε κι ἐμεῖς, ὥσπου νά φθάσουμε κοντά
Του.
Τό παρόν πόνημα αὐτόν τό δρόμο μᾶς δείχνει.
Καλό δρόμο, λοιπόν. Καί καλή ἐπιτυχία στόν ἀγώνα μας.
***

«ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ»
Ὁ Ἰησοῦς, στά τρία ἱεραποστολικά του χρόνια, ἔκανε κάθε τόπο ἄμβωνα καί κήρυττε στούς ἀνθρώπους τό Εὐαγγέλιο τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.
Οἱ ἄμβωνες τοῦ Διδασκάλου πολλοί.
Ὁ τελευταῖος ὅμως ἦταν ὁ σταυρός τοῦ Γολγοθᾶ. Ὑψωμένος
πάνω σ’ αὐτόν τό ματωμένο ἄμβωνα, ἄρχισε ἀμέσως νά ἑλκύει
κοντά του ἐχθρούς καί ἀδιάφορους ἀκροατές του.
Ποιοί ἑλκύσθηκαν στόν Χριστό, ἐνῶ ἀκόμη ἦταν ἐπάνω στό
σταυρό; Σ’ αὐτούς ἀναφέρεται τό νέο αὐτό βιβλίο.
***

«ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ»
Ἡ φήμη ὅτι ὁ Ἰησοῦς βρισκόταν στά μέρη τῶν πόλεων Τύρου
καί Σιδώνας ἁπλώθηκε παντοῦ. Ἔφθασε καί στήν ἀκοή μιᾶς
Χαναναίας πονεμένης μητέρας μέ μιά δαιμονισμένη κόρη. Φτερά ἔβαλε στά πόδια της, γιά νά τόν προλάβει. Γιά νά τοῦ ζητήσει
λίγα ψίχουλα ἀπό τήν ἀγάπη του καί νά δώσει τή χαμένη ὑγεία
στήν κόρη της.
Μεγάλη δοκιμασία γιά τή μάνα ὁ διάλογος μαζί Του!
***

Τιμᾶται τό κάθε βιβλίο: 5,00 εὐρώ.
Ταχ/κά τέλη: 3,00 εὐρώ.
***
Παραγγελίες: Ἀδελφότητα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» -Τ.Θ. 10 147, 540 12 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
Τηλ.: 23920-22252. ΦΑΞ: 23920-25478, e-mail: osiaxeni@hotmail.com
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Ο ΑΓΙΟΣ
§25
«Τίς Κυριακές θά βγαίνεις βόλτα στήν
πλατεία, νά κάνεις χάζι τίς μαμάδες μέ τά καροτσάκια, τίς κοπελίτσες στολισμένες σάν
λατέρνες μέ τούς ἀρραβωνιαστικούς. Κι ὅποτε θές, νά καβαλᾶς τό αὐτοκίνητο, νά χάνεσαι
μές στά λαγκάδια καί νά βλέπεις τοῦ Θεοῦ τά
θαύματα: τόν ἥλιο νά βουτᾶ πίσω ἀπό τίς
βουνοκορφές, τούς οὐρανούς ν’ ἀλλάζουν
χρώματα, τό Βίκο νά στολίζεται μέ φωτοστέφανα. Τώρα μέ τό χιονιά... Κοίταξε ἀπέναντι
στήν Πάρνηθα».
«Πάψε!», οὔρλιαξε τραχιά, ἀπότομα ὁ
ἅγιος.
«Γέρνουν τά ἔλατα νυφιάτικα στό βάρος
τοῦ χιονιοῦ», συνέχισε ἀμείλικτα ὁ Ζερβός,
σάν νά μήν ἄκουσε. «Μά τί σοῦ λέω;», εἶπε μέ
λύπηση δείχνοντας τό στενό φεγγίτη τοῦ κελιοῦ. «Τί νά κοιτάξεις ἀπ’ αὐτή τήν τρύπα,
πού δέ χωράει οὔτε τό φῶς;».
«Πάψε!», φώναξε πάλι ἄγρια ὁ ἅγιος κι
ἔπιασε μέ τά χέρια τό κεφάλι του.
«Γιατί νά πάψω;», φώναξε ἀκάθεκτα ὁ
Ζερβός. «Γιατί σοῦ λέω τήν ἀλήθεια καί
πονᾶ; Στά λέω, γιά νά καταλάβεις, γιά νά φύγεις ἀπό ’δῶ, ὅσο ἀκόμα εἶναι νωρίς, ὅσο ἀκόμα ἔχεις μέσα σου ζωή!».
Ὁ ἅγιος κλείδωσε τά χείλη του. Τό πρόσωπό του πέτρωσε σάν μάρμαρο, σκληρό κι ἀλύγιστο.
«Ἐμένα ἡ ζωή μου εἶναι ἐδῶ», εἶπε ἀργά
μετά ἀπό μιά μικρή σιωπή. «Γύρνα ἐσύ στά
χιόνια καί στά ἔλατα, χαλάλι σου! Ἐγώ ἐδῶ
ἔχω δουλειά! Μοῦ ἔδωσε δουλειά ὁ Θεός καί
μέ γεμίζει μέ χαρά! Οὔτε μπορεῖς νά φανταστεῖς πόση χαρά!».
Ὁ Ζερβός τόν κοιτοῦσε μέ ἔκπληξη.
«Κοίταξε ἐκεῖ! Ἀπέναντι!», ἔδειξε ὁ ἅγιος
μέσ’ ἀπ’ τά κάγκελα. «Ποιός εἶναι; Δές!».

Ὁ Ζερβός κοίταξε. Εἶδε ἕναν ἄντρα διπλωμένο καταγῆς νά τρίβει μέ τό σφουγγαρόπανο τό πάτωμα τῆς φυλακῆς.
«Ὁ Λάσκος», ἔκαμε μέ περιφρόνηση κι
ἔφτυσε καταγῆς. «Ἐκεῖνο τό σκουπίδι, πού
ἀσελγοῦσε σέ παιδιά», μόρφασε μέ ἀποστροφή καί σιχασιά.
«Σώπα!», τόν ἔκοψε αὐστηρά ὁ ἅγιος. «Πότε θά μάθεις νά μήν κακολογεῖς τούς συνανθρώπους σου, πλάσματα τοῦ Θεοῦ κι εἰκόνες
Του; Αὐτοί θά πᾶνε στόν Παράδεισο μέ τή μετάνοια καί σύ μέ τόν κακό σου λόγο θά ζεματίζεσαι στήν κόλαση».
«Σώπα, βρέ Βασίλη!», διαμαρτυρήθηκε ὁ
Ζερβός. «Σιγά-σιγά καί θά μᾶς πεῖς ὅτι ὁ Λάσκος εἶναι ἅγιος».
«Θά γίνει!», ἐπέμεινε ὁ φίλος του. «Κοίτα
τί κάνει! Κοίτα τον! Τρίβει τά πατώματα!»,
ἀπάντησε μονάχος του.
«Γιατί; Τόν πήρανε γιά καθαρίστρια;», ρώτησε μ’ εἰρωνεία ὁ Ζερβός.
«Ὄχι!», θύμωσε ὁ ἅγιος. «Ἔγινε ἀπό μόνος του! Αὐτόκλητος! Τρίβει τά πατώματα,
καθαρίζει τίς τουαλέτες, κάνει ἀγγαρείες, ὅ,τι
πιό σιχαμερό, γιά νά ταπεινωθεῖ. Ἔτσι αἰσθάνεται: πώς εἶναι κάτω ἀπ’ ὅλους καί θέλει
ὅλους νά τούς διακονεύει, γιά νά λυτρωθεῖ.
Ἔτσι εἶναι ἡ βαθιά, ἡ οὐσιαστική μετάνοια
γιά μιά ἁμαρτία τόσο φοβερή».
«Τί λές, βρέ ἅγιε;», φώναξε ἔκπληκτα ὁ
Ζερβός. «Μετάνοια ὁ Λάσκος; Αὐτός οὔτε στό
κατηχητικό ἐρχόταν στήν αὐλή».
«Πῶς νά ’ρθει; Ἀφοῦ ὅλοι τόν βλέπατε καί
φτύνατε ὅπως τώρα ἐσύ. Ντρεπότανε. Κούρνιαζε ἀπόμερα καί ἄκουγε. Ζήτησε νά ἔρθει
στό κελί μου τήν προηγούμενη βδομάδα δειλά-δειλά· κι ὕστερα πῆγε κι ἐξομολογήθηκε.
Κι ὅλη ἡ φυλακή ἀκούγαμε τό κλάμα του».
«Τί λές;», μουρμούρισε ὁ Ζερβός.
(Συνεχίζεται)

* Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
THΛ. 23920-22252 καί 25866, ΦAΞ 23920-25391, 23920-25478
T.Θ. 10 147, 540 12 ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr

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

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤαμεῖομέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροι
κρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.420 ôποροιμικροποινίτεςκρατούμενοι.Kαίἐξακολουθοῦννάàποφυλακίζονταικρατούμενοιἔχονταςπροσωπικήμαςâπιστολήστάχέριατουςτήν
™μέρατÉςàποφυλακίσεως,ἡ ὁποίαàποτελεÖ≤ναχαιρετισμό
àγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιάτήνàρχήμιÄς
νέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

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

***

uΩρες μετανοίας ...

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων
κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.
ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγελίου μέ τό δίλεπτο, στή διεύθυνση: \Aδελφότητα «H
OΣIA ΞENH», T.Θ. 10 147, 540 12 ΘEΣΣAΛONIKH, μέ
τή σημείωση γιά τή Διακονία Φυλακ΅ν ¦ KATAΘEΣTE
τόν çβολό σας στούς παρακάτωΛογαριασμούς Tρα«Mακάριοι οî âλεήμονες, ¬τι αéτοί πεζ΅ν:
âλεηθήσονται» (Mατθ. 5, 7).
1. \Eθνική Tράπεζα ^Eλλάδος: 217/296145-82.
IBAN: GR5001102170000021729614582-SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA

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

μέτήσημείωσηïκαταθέτηςνά μÄς στέλλει τό àντίγραφο τÉς καταθέσεως,
γιά νά τοÜ âκδίδουμε τή σχετική àπόδειξη.

