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ΣΤΟΡΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ
«Ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί»
(Λουκ. 7, 36-50)

Ὁ Ἰησοῦς ἔδειξε
στοργή στόν ἀνθρώπινο πόνο. Στόν πόνο τό
σωματικό. Ποτέ δέν
προσπέρασε ἄνθρωπο πού τόν εἶδε νά
πονᾶ. Μέ ἀγάπη στάθηκε πλάι του, κουβέντιασε μαζί του καί
ἁπάλυνε τόν πόνο
του, ὅπως μόνον
αὐτός ἤξερε νά τόν
ἁπαλύνει. Ἔτσι, στήν
πονεμένη χήρα τῆς
Ναΐν ψιθύρισε ἐκεῖνο
τό παρήγορο «Μή
κλαῖε», γιά νά ἀνακαλέσει στή ζωή, στή
συνέχεια, τόν νεκρό
της ἔφηβο. «Νεανίσκε,
σοί λέγω ἐγέρθητι»
(Λουκ. 7, 14). Στό παραλυτικό παιδί τοῦ
Ἑκατοντάρχου
τῆς
Καπερναούμ, γιά τήν
ὑγεία τοῦ ὁποίου μέ
θερμή ἱκεσία προσῆλθε ὁ πατέρας του, χαρίζει τήν ὑγεία του.

«Καί ἰάθη ὁ παῖς».
Στόν τυφλό τοῦ Σιλωάμ δίνει τό φῶς. Στόν

τραγικό δαιμονισμένο
τῶν Γεργεσηνῶν προσφέρει τή σωτηρία.
Στόν παράλυτο τῆς
Βηθεσδά λέγει: «Ἆρον
τόν κράββατόν σου
καί περιπάτει». Παντοῦ καί πάντοτε ἔδειχνε ὁ Χριστός τήν ἴδια
στοργή.
Ὁ Ἰησοῦς

εἶναι ὁ καλός Σαμαρείτης πού μέ πολλή
ἀγάπη ἔσκυψε πάνω
ἀπό τόν ἀνθρώπινο
πόνο.
Ὁ Ἰησοῦς
ἔδειξε
στοργή στό σωματικό
πόνο τοῦ ἀνθρώπου.
Τήν ἴδια στοργή ὅμως
ἔδειξε καί στόν ψυχικό του πόνο. Τοῦτος
ὁ πόνος, ὁ πόνος τῆς
ψυχῆς, εἶναι ὀξύτερος
ἀπό τόν πόνο τοῦ
σώματος. Ἡ ἁμαρτία
προκαλεῖ μεγαλύτερο
πόνο στήν ψυχή ἀπό
ὅ,τι
προκαλεῖ
ἡ
ἀρρώστια στό σῶμα.
Πόσες
παραλλαγές
καί πόσες διαβαθμίσεις δέν παρουσιάζει ὁ
πόνος αὐτός! Ἔχει καί
τέτοια συμπαθητικά
παραδείγματα ἡ Ἁγ.
Γραφή. Καί ἔχει πολλά. Ἀναφέρουμε μόνον
ἕνα, γιά νά δοῦμε καί
νά θαυμάσουμε τή
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στοργή τοῦ Ἰησοῦ στόν πόνο τῆς
ψυχῆς.
Κάποιος Φαρισαῖος, Σίμων στό
ὄνομα, προσκαλεῖ τον Ἰησοῦ στό
σπίτι του γιά δεῖπνο. Ὁ Ἰησοῦς δέχεται τήν πρόσκληση. Ἡ πρόσκληση αὐτή ἀποτελεῖ μιά καλή εὐκαιρία νά κηρύξει καί σ’ αὐτό τό περιβάλλον τήν ἀλήθεια καί τήν ἀγάπη.
Παίρνουν οἱ προσκεκλημένοι θέση
γ ύ ρ ω
ἀπό τό
τραπέζι
κ α ί
ἀρχίζουν νά
τρῶνε.
Τ ό τ ε
συνέβηκε κάτι
τό συγκλονιστικό.
Μιά γυναίκα ἁμαρτωλή, γνωστή σέ
ὅλη τήν πόλη, μπαίνει στήν αἴθουσα τοῦ δείπνου, πέφτει στά πόδια
τοῦ Ἰησοῦ καί σκεπτόμενη τίς
ἁμαρτίες της ξεσπᾶ σέ λυγμούς.
Κλαίει πικρά γιά τό ἁμαρτωλό της
παρελθόν. Μέ τά δάκρυα αὐτά,
σάν πράξη λατρείας, πλένει τά πόδια τοῦ Ἰησοῦ, ἐνῶ παράλληλα χύνει πάνω σ’ αὐτά μύρο πολύτιμο.
Ὅλο ἱκεσία στόν κήρυκα τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους, τά σκουπίζει
μέ τά μαλλιά της καί μέ εὐλάβεια
τά καταφιλεῖ. Σκανδαλίζεται ὁ Φαρισαῖος. Διερωτᾶται: «Μά δέν ξέρει
ὁ Ἰησοῦς τό ποιόν τῆς γυναίκας
αὐτῆς πού τόν ἐγγίζει καί πόσο
διεφθαρμένη ζωή ἔχει; Δέν γνωρίζει

ΣΤΟΡΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ

ὅτι εἶναι ἁμαρτωλή;». Ὁ Ἰησοῦς
γνωρίζοντας τούς ἀπόκρυφους
αὐτούς διαλογισμούς τοῦ Σίμωνα,
τοῦ ἀπαντᾶ μέ ἕναν παραβολικό
λόγο. Ἕνας δανειστής, τοῦ λέγει,
χάρισε τά χρέη σέ δυό χρεωφειλέτες, σέ ἕναν πού τοῦ χρωστοῦσε
πεντακόσια δηνάρια καί σέ ἄλλον
πού τοῦ χρωστοῦσε πενήντα. Ποιός θά ἀγαπήσει περισσότερο τό
δανειστή;
Ὁ
Σίμ ω ν
ἀποκρίνεται: Ὁ
πρῶτος.
Καί συνεχίζει ὁ
Ἰησοῦς
τό λόγο:
Ἡ γυναίκα
α ὐ τ ή
εἶναι ὁ πρῶτος χρεωφειλέτης. Καί
δανειστής εἶμαι ἐγώ. Γι’ αὐτό σοῦ
λέγω: «Εἶναι συγχωρεμένες οἱ
ἁμαρτίες της, γιατί ἀγάπησε πολύ».
Καί γυρίζοντας στή γυναίκα λέγει:
«Ἡ πίστη σου σέ ἔσωσε. Πήγαινε
στό δρόμο τῆς γαλήνης» (Λουκ. 7,
36-50).
Ἀδελφέ,
Εἴτε στό σῶμα πονᾶς εἴτε στήν
ψυχή στόν Ἰησοῦ τρέξε μέ πίστη.
Ἐκεῖνος μόνο θά ἁπαλύνει τόν πόνο σου. Γιατί Ἐκεῖνος ἀγαπᾶ πολύ.
Γιατί Ἐκεῖνος στάθηκε μέ στοργή
κοντά σέ κάθε πονεμένον. Νά εἶσαι
βέβαιος ὅτι θά σταθεῖ καί κοντά
σου. Καί κοντά μου. Καί κοντά σέ
ὅλους μας.
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Ο ΕΚΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
«Πάτερ, ἐγώ σε ἐδόξασα
ἐπί τῆς γῆς, τό ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω» (Ἰωάν. 17, 4)
«Ὅτε οὖν ἔλαβε τό ὄξος ὁ
Ἰησοῦς εἶπε, τετέλεσται!»
(Ἰωάν. 19, 30)

Ὁ Ἰησοῦς, μετά τό Μυστικό Δεῖπνο
καί πρίν τή σύλληψή του ἀπό τή
σπεῖρα, τό λόχο τῶν Ρωμαίων στρατιωτῶν, καί ἀπό ὑπηρέτες τῶν Ἀρχιερέων καί Φαρισαίων, προσευχήθηκε μέ
θέρμη πρός τόν οὐράνιο πατέρα του καί
εἶπε: «Πάτερ... τό ἔργον ἐτελείωσα ὅ
δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω». Αὐτό τό ἴδιο
τό ἔργο γιά τό ὁποῖο τήν ἄλλη ἡμέρα,
πρίν κλίνει τήν κεφαλή του καί παραδώσει τό πνεῦμα του στό Θεό Πατέρα,
εἶπε τήν κραυγή: «Τετέλεσται!».
Ἀλλά ποιό ἔργο τελείωσε ὁ Χριστός;
Αὐτό τό ἔργο, τό ὁποῖο τοῦ ἀνέθεσε ὁ
Θεός Πατέρας νά ἐπιτελέσει πάνω στή
γῆ. Νά κάνει γνωστό τό ὄνομά του
στούς ἀνθρώπους μέ τέλεια ὑπακοή στό
θέλημά του καί νά τόν δοξάσει πάνω
στή γῆ. Καί τελευταῖα μέ τή θυσία του,
τήν ὁποία θά προσφέρει σέ λίγο πάνω
στό σταυρό, νά ὁλοκληρώσει τελείως τό
ἔργο πού τοῦ ἔδωσε νά ἐπιτελέσει.
Αὐτό τό ἔργο ἄρχισε ἀπό τή φάτνη
τῆς Βηθλεέμ, μέσα στή νύχτα, μέ τήν
παρουσία στρατιᾶς ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι
ἔψαλλαν πανηγυρικά: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2, 13). Ἄς εἶναι
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δοξασμένος ὁ Θεός στά ὕψιστα μέρη
τοῦ οὐρανοῦ ἀπό τούς ἀγγέλους πού
κατοικοῦν ἐκεῖ καί σέ ὅλη τή γῆ, ἡ
ὁποία εἶναι ταραγμένη ἀπ’ τήν ἁμαρτία
καί τά βίαια πάθη της, ἄς βασιλεύσει ἡ
θεϊκή εἰρήνη. Γιατί ὁ Θεός ἐκδήλωσε
τώρα ἐξαιρετικά τήν εὔνοιά του στούς
ἀνθρώπους μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ
Υἱοῦ του. Μέ τόν Υἱό του, πού ἔλαβε
ἀνθρώπινη σάρκα ἀπό τά ἁγνά καί
παρθενικά αἵματα τῆς μοναδικῆς ἁγνῆς
παρθένου Μαρίας τῆς Ναζαρέτ.
Στήν πορεία του πάνω στή γῆ ὅλα
συντελοῦσαν στό ἔργο πού ἔπρεπε νά
ἐπιτελέσει. Κι αὐτή τήν προσφυγιά στή
γῆ τῆς Αἰγύπτου ἦταν μέσα στό ἔργο.
Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Θεός πατέρας του
μήνυσε μέ τόν ἄγγελό του τή μετανάστευση αὐτή, γιά τήν ὁποία κάνει λόγο
ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Εἶπε στό γέροντα καί προστάτη Ἰωσήφ· «Ἐγερθείς
παράλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα
αὐτοῦ καί φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καί ἴσθι
ἐκεῖ ἕως ἄν εἴπω σοι· μέλλει γάρ ὁ
Ἡρώδης ζητεῖν τό παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό» (Ματθ. 2, 13). Σήκω, πάρε τό
παιδί καί τή μητέρα του καί φύγε στήν
Αἴγυπτο καί μεῖνε ἐκεῖ μέχρι νά σοῦ
πῶ, γιατί ὁ Ἡρώδης σκοπεύει νά ψάξει
τό παιδί, γιά νά τό σκοτώσει. Καί ἔμεινε στήν Αἴγυπτο μέχρι πού πέθανε ὁ
Ἡρώδης. Καί μόνο τότε γύρισε στή γῆ
τοῦ Ἰσραήλ, γιά νά ἐγκατασταθοῦν ὁριστικά καί ἀσφαλεῖς στή Ναζαρέτ τῆς
Γαλιλαίας.
Καί ποιό τό ἔργο του ἐκεῖ;
Ὅταν ἦταν 12 χρονῶν, στή γιορτή τοῦ
Πάσχα, ἀνεβαίνει στά Ἱεροσόλυμα μέ
τόν Ἰωσήφ καί τή μητέρα του. Ἐκεῖ στό
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Ναό ὁ Ἰησοῦς καταπλήσσει τούς δασκάλους τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, καθώς
βρέθηκε ἀνάμεσά τους. Καί τούς καταπλήσσει γιά τήν ἐξαιρετική νοημοσύνη
του καί γιά τίς ἀπαντήσεις πού ἔδινε
στίς ἐρωτήσεις τῶν δασκάλων τοῦ νόμου. Ἐκεῖ τόν βρῆκαν ὁ Ἰωσήφ καί ἡ
μητέρα του, μετά ἀπό ἐναγώνια ἀναζήτηση τριῶν ἡμερῶν μεταξύ γνωστῶν καί
προσκυνητῶν. Κι ὅταν τόν ρώτησε ἡ μητέρα του· «Παιδί μου, γιατί μᾶς τό ἔκανες αὐτό;», ἀπάντησε: «Γιατί ζητούσατε νά μέ βρεῖτε; Δέν ξέρετε ὅτι πρέπει
νά βρίσκομαι στό σπίτι τοῦ Πατέρα
μου;». Ἡ μητέρα του αὐτόν τό βαθύ λόγο δέν τόν ξέχασε ποτέ. Τόν διατηροῦσε στή μνήμη της καί στήν καρδιά
της βαθιά χαραγμένο.
Ἐδῶ στή Ναζαρέτ μέχρι τά 30 του
χρόνια, θαυμάζουμε τήν ἐργατικότητά
του. Τή χειρωνακτική ἐργασία του. Τό
ἴδιο καί τήν ὑπακοή του. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς καταθέτει τή μαρτυρία
αὐτή μέ τό λόγο του· «Καί ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς» (Λουκ. 2, 51).
Στά τριάντα του χρόνια ὁ Ἰησοῦς
«καταλιπών τήν Ναζαρέτ ἐλθών
κατῴκησεν εἰς Καπερναούμ» (Ματθ. 4,
12). Ἐδῶ βαπτίζεται ἀπό τόν Ἰωάννη
τόν Πρόδρομο στόν Ἰορδάνη ποταμό,
ὅπως ὁ λαός. Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς μόλις
εἰσῆλθε στόν Ἰορδάνη ποταμό, «ἀνέβη
εὐθύς ἀπό τοῦ ὕδατος», γιατί δέν εἶχε
καμιά ἁμαρτία νά ἐξομολογηθεῖ, σέ
ἀντίθεση μέ ὅλους τούς ἄλλους, πού
ἔμεναν στόν ποταμό ὅσο χρόνο διαρκοῦσε ἡ ἐξομολόγησή τους. Τότε ὅλοι
εἶδαν καί κάτι τό πρωτοφανές. Τί
εἶδαν; «Τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεί περιστεράν καί ἐρχόμενον
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ἐπ’ αὐτόν» (Ματθ. 3, 16). Τήν ἴδια
στιγμή ἀκούστηκε φωνή ἀπό τούς
οὐρανούς, πού ἔλεγε: «Οὗτός ἐστιν ὁ
υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα»
(Ματθ. 3, 17). Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ
ἀγαπητός στόν ὁποῖο εὐαρεστοῦμαι.
Ἀκολούθησε ἡ σαρανταήμερη παραμονή
του στήν ἔρημο.
Καί ὕστερα;
Ὕστερα ἀρχίζει τό κύριο ἔργο σέ ὅλο
τό λαό μέ διάγγελμά του: «Μετανοεῖτε·
ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
Μετανοεῖτε, γιατί ἔφθασαν οἱ ἡμέρες
πού ὁ Μεσσίας θά ἐγκαθιδρύσει καί
στή γῆ τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν μέ τή
νέα, πνευματική, ἅγια καί οὐράνια ζωή.
Καί πῶς ἄρχισε;
Μέ διδαχή. Μέ διδασκαλία. Τρία
χρόνια, ὅσο κράτησε ἡ διακονία τοῦ θείου λόγου, ὁ Ἰησοῦς περιόδευσε ἀπό τήν
πλέον ἀσήμαντη πολίχνη μέχρι κι αὐτήν
τήν Ἱερουσαλήμ, χωρίς ὡστόσο νά ἀποφεύγει καί μεμονωμένα ἄτομα, ὅπως
ἐκείνη τή μοιχαλίδα γυναίκα τῆς Σαμάρειας, τήν ὁποία συνάντησε στό φρέαρ
τοῦ Ἰακώβ διακόπτοντας τήν πορεία
του πρός τή Γαλιλαία. Καί οἱ ὁμιλίες
του στίς Συναγωγές ἦταν τακτικές.
Ὅλη ἡ τριετής ἱεραποστολική του πορεία ἦταν ἕνα διαρκές «ἐδίδασκε». Ποῦ
θά ἀνοίξεις τό Εὐαγγέλιο καί δέν θά
δεῖς τόν Ἰησοῦ νά ὁμιλεῖ; Αὐτός πού
ἦταν «ἡ ἀλήθεια» (Ἰωάν. 14, 6), ἡ σαρκωμένη ἀλήθεια, μόνο τήν ἀλήθεια κήρυττε. Καί σάν ἄλλο πνευματικό φῶς,
ἔριχνε ἄπλετο φῶς σέ ὅλα τά θέματα.
Δέν ἄφησε τίποτε σκοτεινό. Ὅλος ὁ λαός φωτίστηκε ἀπ’ αὐτό τό φῶς τῆς ἀλήθειας. Τόνιζε δέ πάντοτε κι ἔλεγε:

«Ψηφίστηκε καί ἀπό ἐμένα τό σύμφωνο συμβίωσης. Ὁ Θεός νά μέ συγχωρέσει. Νιώθω μεγάλο
τό βάρος πάνω μου. Νά προσεύχεστε στό Θεό νά
μέ συγχωρέσει».
(Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας)
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«Ἐγώ δέ τήν ἀλήθειαν λέγω» (Ἰωάν. 8,
45). Μάλιστα ὑπογράμμιζε καί τοῦτο:
«Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια
ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8, 32). Καί
πράγματι. Ἄν γνωρίζαμε τήν ἀλήθεια
γιά κάθε θέμα, ποτέ δέν θά κάναμε κάτι πού δέν εἶναι συμφέρον γιά τήν ψυχή
μας καί τή ζωή μας. Δέν θά κάναμε ποτέ καί μέ τίποτε καμιά ἀπολύτως
ἁμαρτία, πού μόνο τό κακό προκαλεῖ.
Τό πιό μεγάλο κακό, πού εἶναι ἡ κόλαση, ὁ αἰώνιος χωρισμός τῆς ψυχῆς μας
ἀπό τό Θεό τῆς ἀλήθειας.
Ἄν θέλαμε νά ξεχωρίσουμε ἀπό ὅλες
τίς σελίδες τῆς Καινῆς Διαθήκης τήν πιό
μεγάλη διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ μέ ἀκροατήριο ἕνα λαό ὁλόκληρο, αὐτή εἶναι ἡ
λεγόμενη «ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία», τήν
ὁποία διασώζει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος στά κεφάλαια 5, 6 καί 7 τοῦ
εὐαγγελίου του. Μάλιστα ἔκανε τόσο
μεγάλη ἐντύπωση ἡ μακρά αὐτή ὁμιλία
τοῦ Ἰησοῦ, ὥστε «ἐξεπλήσσοντο οἱ
ὄχλοι ἐπί τῇ διδαχῇ αὐτοῦ» (Ματθ. 7,
28). Τά πλήθη τοῦ λαοῦ πού τόν ἄκουσαν γιά πολλή ὥρα ἔμειναν ἐκστατικά
καί ἔκπληκτα ἀπό τή διδασκαλία του!
Κι αὐτό, γιατί δίδασκε πάντοτε μέ
ἐξουσία καί κύρος ὡς αὐθεντικός γνώστης τῆς ἀλήθειας. Πλέον δέν μπορεῖ
κανείς νά ἀγνοεῖ τήν ἀλήθεια γιά κάθε
ἁμαρτία ἤ πάθος, ἐκτός κι ἄν δέν θέλει
νά μάθει τήν ἀλήθεια. Αὐτό εἶναι δικό
του θέμα!
Μέ τά θαύματά του.
Καί οἱ θεραπεῖες ἀρρώστων καί ἀναπήρων, καί ὄχι μόνον, ἦταν μιά ἄλλη διδαχή, πού ἔριχνε πλούσιο φῶς, τό φῶς
τῆς ἀλήθειας, στούς ἀκροατές τοῦ Ἰησοῦ. Καμιά θεραπεία, κανένα θαῦμα
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δέν ἄφηνε ἀδιάφορους τούς ἀκροατές
του. Ἡ θεραπεία τῶν τυφλῶν μέ μιά
μόνο λέξη, «ἀνάβλεψον», ἡ θεραπεία
ἀναπήρων ἐκεῖ στήν Καπερναούμ καί
στή Βηθεσδᾶ μέ τό λόγο του καί μόνο·
«Ἔγειρε, ἆρον τόν κράβαττόν σου καί
περιπάτει» (Ἰωάν. 5, 8), καί ἄλλα πολλά θαύματα, ἔκαναν τό λαό «ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καί δοξάζειν τόν Θεόν
λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν»
(Μάρκ. 2, 12).
Καί οἱ ἀναστάσεις τῶν νεκρῶν;
Θυμηθεῖτε τό παλικάρι τῆς Ναΐν, πού
τό πήγαιναν στό κοιμητήριο γιά ταφή.
Ὁ Ἰησοῦς, πού βρέθηκε τότε στή Ναΐν,
σταμάτησε τήν πομπή, πλησίασε τό πεθαμένο παλικάρι καί πρόσταξε: «Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι» (Λουκ. 7,
14). Παλικάρι μου, σέ σένα ὁμιλῶ. Σήκω. Καί τό παιδί σηκώθηκε καί ἄρχισε
νά ὁμιλεῖ. Καί ὁ λαός; Ὁ λαός πού ἀκολουθοῦσε τή νεκρική πομπή δόξαζε τό
Θεό κι ἔλεγε ὅτι προφήτης μεγάλος φάνηκε ἀνάμεσά μας καί ὅτι ὁ Θεός ἐπισκέφθηκε τό λαό του γιά νά τόν προστατεύσει. Θυμηθεῖτε καί τή νεκρή κόρη τοῦ Ἀρχισυναγώγου. Ὁ Ἰησοῦς, ὅταν
βρέθηκε μπροστά της, τή φώναξε δυνατά καί τῆς εἶπε: «Ἡ παῖς ἐγείρου»
(Λουκ. 8, 54). Κόρη, σήκω πάνω. Καί
σηκώθηκε, ὥστε οἱ γονεῖς τῆς κόρης νά
μείνουν ἐκστατικοί. Τί δέ νά ποῦμε γιά
τόν τετραήμερο πεθαμένο Λάζαρο;
Ἀκοῦστε καί θαυμᾶστε. Μέ μιά κραυγή
τοῦ Ἰησοῦ· «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (Ἰωάν. 11, 43), ὁ Λάζαρος ἀναστήθηκε.
Ἔργο τοῦ Ἰησοῦ δέν ἦταν καί οἱ ἀναστάσεις νεκρῶν, ὅπως καί ἡ συνεχής,
ἐπί τρία χρόνια, διδασκαλία; Στό ἔργο
τοῦ Ἰησοῦ πρέπει νά προστεθοῦν καί οἱ
προσευχές του. Οἱ ἀγρυπνίες καί διανυ-

«Ἡ χρεωκοπία τῆς ἀνθρωπιᾶς, τῶν ἀρχῶν τῆς
Εὐρώπης, εἶναι χρεωκοπία τοῦ πολιτισμένου
εὐρωπαίου νά ὑψώνει τείχη στά σύνορά του. Εἶναι
προδοσία τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος».
(Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ)
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κτερεύσεις στήν προσευχή. Οἱ συχνές
ὁδοιπορίες σέ ὅλη τήν Ἁγία Γῆ. Καί τό
ἔργο τοῦ Ἰησοῦ φθάνει στήν κορύφωσή
του μέ τίς ταπεινώσεις καί τά φρικτά
πάθη πού ὑπέφερε, μέ ἀποκορύφωση τό
σταυρικό του θάνατο πάνω στό Γολγοθᾶ. Ἔργο μέ πόνο, ὀδύνη καί πολύ
αἷμα, μέ τό ὁποῖο βάφτηκε ὁ σταυρός
του ὁλόκληρος. Αἷμα πολύ!
Γιατί ἦλθε ὁ Ἰησοῦς στόν κόσμο; Ὁ
ἴδιος ἔδωσε τήν ἀπάντηση. Εἶπε:
«Ἦλθον καλέσαι ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. 9, 13). Ἦλθα ἀπό τόν
οὐρανό, γιά νά καλέσω τούς ἁμαρτωλούς, νά μετανοήσουν καί νά σωθοῦν.
Τό ἴδιο εἶπε καί γιά τή μετάνοια τοῦ
Ζακχαίου στήν Ἱεριχώ. Εἶπε: «Ἦλθε ὁ
υἱός τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καί σῶσαι
τό ἀπολωλός» (Λουκ. 19, 10). Ἦλθε ὁ
Ἰησοῦς ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ, γιά νά
ἀναζητήσει καί νά σώσει ὅλη τήν
ἀνθρωπότητα, πού σάν χαμένο πρόβατο
κινδύνευε νά πεθάνει μέσα στήν ἁμαρτία. Κι ἔσωσε ἁμαρτωλούς. Ἀναφέρω
τούς γνωστούς: Τή μοιχαλίδα Σαμαρείτισσα. Τούς Τελῶνες Ματθαῖο καί Ζακχαῖο. Τήν πόρνη πού ἔπλυνε τά πόδια
τοῦ Χριστοῦ μέ τά δάκρυά της. Τή μοιχαλίδα πού θά λιβολοῦσαν οἱ Φαρισαῖοι. Κι ἄλλους πολλούς, πού δέν ἀναγράφονται στό Εὐαγγέλιο.
Καί προσέχετε κάτι;
Ὅταν ὁ Χριστός εἶπε «τετέλεσται»
πάνω στό Σταυρό, δέν ἔφυγε μόνος γιά
τόν οὐρανό καί πάλι, ἀλλά μαζί του
πῆρε κι ἕνα «λάφυρο». Σάν νά ἤθελε μέ
αὐτό νά δείξει στόν πατέρα του στήν
πράξη τό «τετέλεσται». Πῆρε μαζί του
ἕναν μεγάλο μετανοημένο ἁμαρτωλό.
Ἕνα ληστή!! Ἀκοῦστε τή μαρτυρία του

Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Τ ΟΥ Γ ΟΛ Γ Ο ΘΑ

πρός τό ληστή: «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ»
(Λουκ. 23, 43). Ἀληθινά σέ βεβαιώνω ὅτι
σήμερα, ἀπό τή στιγμή πού θά πεθάνουμε, θά εἶσαι μαζί μου στόν παράδεισο.
Ἰησοῦ,
Συνοπτική ἡ γραφή μου γιά τό μεγάλο, τεράστιο ἔργο, τό ὁποῖο ἐπιτέλεσες
πάνω στή γῆ. Ἄλλωστε ὅποιος κι ἄν
ἐπιχειροῦσε νά ἀποτυπώσει πάνω στό
χαρτί τό ἀπροσμέτρητο σωτήριο ἔργο
σου πού ἐμπεριέχεται στήν ἔσχατη
κραυγή σου πάνω στό σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ, «Τετέλεσται», πάλι δέν θά μποροῦσε μέ κανέναν τρόπο νά τό καταφέρει. Ἀλλά οὔτε καί σ’ αὐτό τό Εὐαγγέλιο περιγράφεται τό ὅλο ἔργο Σου. Κι
αὐτό τό μαρτυρεῖ ὁ Ἀπόστολος καί
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, «ὅν
ἐφίλεις», ὤ Ἰησοῦ. Καταθέτω τή μαρτυρία του: «Ἔστι δέ καί ἄλλα πολλά ὅσα
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐάν γράφηται
καθ’ ἕν, οὐδέ αὐτόν οἶμαι τόν κόσμον
χωρῆσαι τά γραφόμενα βιβλία» (Ἰωάν.
21, 25). Καί αὐτά τά πολλά, ἄν γράφονταν μέ λεπτομέρεια, ἕνα πρός ἕνα, νομίζω ὅτι ὁλόκληρος ὁ κόσμος μέ ὅλες τίς
βιβλιοθῆκες του δέν θά χωροῦσε τά βιβλία πού θά ἔπρεπε νά γραφοῦν!
Κι ὅμως ἐγώ, μέ ὅλη μου τή μετριότητα, τόλμησα νά γράψω γι’ αὐτό τό
σωτήριο ἔργο σου πάνω στή γῆ, γι’
αὐτό τό ἔργο, πού δέν θά τό χωροῦσαν
ὅλες οἱ βιβλιοθῆκες τοῦ κόσμου, ἄν
ὑπῆρχε μιά πέννα χαρισματική πού θά
ἔγραφε γι’ αὐτό! Τό ἔκανα ὅμως μόνο
γιά νά δώσω ἁπλῶς τό ἐρέθισμα στούς
ἀναγνῶστες μου, γιά νά σκεφθοῦν ὅλο
τό ἔργο πού ἔφερες σέ πέρας, ὅπως
εἶπες στήν Ἀρχιερατική σου προσευχή:
«τό ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα

«Προπαντός ἄλλου φυλάξτε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τό
μόχθο τῶν προγόνων μας, τήν ἰδέα, τή σκέψη, τή φιλοπατρία καί τόν ἀνθρωπισμό».
(Ἁγίου Ἰωάννου Βατάτζη, τοῦ Βασιλέως καί ἐλεήμονος)
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ποιήσω» (Ἰωάν. 17, 4).
Ἀλλά καί στή μετριότητά μου, Ἰησοῦ,
ἔδωσες ἕνα ἔργο νά ἀσκήσω μέσα στήν
Ἐκκλησία Σου, στό δικό Σου λαό. Ἦταν
τότε πού σέ γνώρισα, σέ πίστεψα καί σέ
ἀγάπησα, ὅσο μποροῦσα. Τόλμησα καί
ἀνέλαβα τό ἔργο αὐτό μέ ὅλο τόν ἐφηβικό ζῆλο πού μέ διακατεῖχε. Καί δέν τό
ἄφησα ποτέ μέχρι καί σήμερα, πού βρίσκομαι στή δύση τῆς ἐπίγειας ζωῆς μου.
Διάβηκα πολλούς δρόμους καί ἄσκησα
τό ἱερό καί σωτήριο αὐτό ἔργο σέ πολίχνες, χωριά, κωμοπόλεις καί πόλεις σέ
ὅλη τήν πατρίδα μας, μέ κέντρο βάρους
ἐδῶ πάνω στή Μακεδονία. Ἀλλά καί πιό
πέρα, ὅταν μοῦ πρόσθεσες κι ἕνα ἄλλο,
εἰδικό ἔργο, στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία
τῶν κρατουμένων, στό χῶρο τῶν Φυλακῶν ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος.
Ἰησοῦ, ἀγάπησα πολύ κι αὐτό τό πρόσθετο ἔργο, γιατί μοῦ τό ἀνέθεσες ἐσύ.
Πῆγα ἀπό Φυλακή σέ Φυλακή, γιά νά μιλήσω γιά Σένα στούς κρατουμένους,
ἀφοῦ γι’ αὐτό ἦρθες ἐδῶ στή γῆ: «καλέσαι ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν». Κι
ἔφθασα γι’ αὐτό τό ἔργο «ἕως ἐσχάτου
τῆς γῆς» (Πράξ. 1, 8), ὅπως τό παρήγγειλες στούς Ἀποστόλους. Μέχρι τόν Ἰνδικό
καί τόν νοτιοανατολικό Εἰρηνικό Ὠκεανό, στό ἄλλο ἄκρο τῆς γῆς, γιά νά κηρύξω τό ὄνομά Σου, ὤ Ἰησοῦ, Σωτήρα τοῦ
κόσμου. Κι ὅσο χτυπάει ἡ καρδιά μου
καί μπορῶ νά κινοῦμαι, θά συνεχίσω μέ
τόν ἴδιο ζῆλο νά ἀσκῶ αὐτό τό ἔργο σέ
ὅλο τόν κόσμο, παντοῦ ὅπου ὑπάρχουν
κρατούμενοι.
Θέλω μόνο, ὤ Ἰησοῦ, ὅταν πλέον φθάσει ἡ τελευταία ὥρα τῆς ζωῆς μου, ἐδῶ
στήν παροικία αὐτῆς τῆς γῆς, νά μοῦ δώσεις τό κουράγιο, λίγο πρίν τήν ἐκπνοή
μου, νά μπορέσω νά πῶ κι ἐγώ αὐτό πού
εἶπες καί Σύ, λίγο πρίν κλίνεις τήν κεφαλή
σου καί παραδώσεις τό πνεῦμα σου. Νά
πῶ τήν κραυγή· «Τετέλεσται»: Αὐτό τό
μικρό, ἐλάχιστο ἔργο πού μοῦ ἔδωσες νά
ἐπιτελέσω στή ζωή μου, τό τελείωσα.
Ἀμήν.
Σεβαστιανός
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ

ΔIAΛOΓOΣ TOY IHΣOY
ME TΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ
§3
«Καί ἰδού γυνή Χαναναία ἀπό τῶν
ὁρίων ἐκείνων...» (Ματθ. 15, 22).

Αὐτή ἦταν ἡ Χαναναία γυναίκα. Σάν
ἄκουσε ὅτι ὁ Ἰησοῦς βρίσκεται στήν περιοχή της, ἐκεῖ ὅπου
ζοῦσε κι αὐτή, ἀμέσως,
δίχως τήν παραμικρή
ἀναβολή, ἀφήνει στό
σπίτι μόνη της τή δαιμονισμένη κόρη της
καί τρέχει ὁλοταχῶς νά
συναντήσει τόν Ἰησοῦ,
γιά νά τόν παρακαλέσει
νά κάνει καλά τήν κόρη
της. Εἶχε ἀκούσει ὅτι ὁ
Ἰησοῦς ὄχι μόνο θεραπεύει κάθε εἴδους
ἀρρώστια, ἀλλά βγάζει
καί δαιμόνια ἀπό τούς
δαιμονισμένους ἀνθρώπους. Αὐτό ἀκριβῶς
πού ἀφοροῦσε καί τήν κόρη της.
Δέν ἀμέλησε ἡ πονεμένη Μητέρα. Δέν
ἀνέβαλε ἔστω καί γιά λίγο ἤ γιά τήν ἑπόμενη ὥρα νά συναντήσει τόν Ἰησοῦ, τό
μεγάλο αὐτό γιατρό, πού ὄχι μόνο θεράπευε καί φυγάδευε δαιμόνια ἀπό τούς
ἀνθρώπους, ἀλλά ἀνάσταινε καί πεθαμένους. Ὄχι, δέν τό ἔκανε. Εἶχε μεγάλο πόνο
ἡ Χαναναία γυναίκα. Εἶχε φωτιά μέσα της,
πού τῆς ἔκαιγε τά μητρικά σπλάχνα.
Ἀλλά γιατί τό λέω αὐτό;
Τό λέω, γιατί δέν εἶναι οὔτε ἕνας οὔτε

δυό οἱ ἄνθρωποι πού ἀναβάλλουν νά
ἐκτελέσουν ἀμέσως τά πιό ἐπείγοντα
καθήκοντα. Ἡ Χαναναία δέν ἔδειξε ἀμέλεια. Δέν ἦταν ἀναβλητικός χαρακτήρας. Κι ἄν ὁ Ἰησοῦς ἔφευγε ἀπό τήν περιοχή της; Ἄλλωστε δέν γνώριζε τό πρόγραμμα τοῦ Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος πῆγε ἐκεῖ,
στά σύνορα μέ τή Φοινίκη, ὄχι γιά νά μείνει γιά πολύ καιρό,
ἀλλά μόνο γιά μιά σύντομη ἀνάπαυση. Μακριά ἀπό τά πλήθη τῆς
Γαλιλαίας καί Ἰουδαίας,
ὅπου ἀντιμετώπιζε ὄχι
μόνο τήν ἀγάπη καί τή
λατρεία τους, ἀλλά καί
τήν ἐχθρότητα τῶν Φαρισαίων καί Ἀρχιερέων,
οἱ ὁποῖοι μέ τούς
ἀνθρώπους τους τόν
κατασκόπευαν σέ ὅ,τι
δίδασκε καί ἔπραττε,
ὥστε νά βροῦν λόγους
γιά νά τόν κατηγορήσουν.
Αὐτό τό συνήθιζε πάντοτε ὁ Ἰησοῦς.
Ἀποσυρόταν μέ τούς μαθητές του σέ ἔρημους τόπους γιά λίγη ψυχική καί σωματική ἀνάπαυση. Ἔλεγε στούς δικούς του,
πού τόν ἀκολουθοῦσαν πάντα στήν τριετή του πορεία καί διδασκαλία: «Δεῦτε
ὑμεῖς αὐτοί κατ’ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον,
καί ἀναπαύεσθε ὀλίγον» (Μάρκ. 6, 31).
Ἔτσι ἀποσύρθηκε μέ τούς Ἀποστόλους
του «εἰς τά μέρη Τύρου καί Σιδῶνος»,
ὅπου συνέβη καί τό γεγονός στό ὁποῖο
κάνουμε ἀναφορά. Ἀλλά καί μόνος του ὁ
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Ἰησοῦς ἀποσυρόταν σέ ἔρημους τόπους. Ὁ
Εὐαγγελιστής Λουκᾶς λέγει: «Αὐτός δέ
ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καί προσευχόμενος» (Λουκ. 5, 16). Αὐτός ἀποσυρόταν σέ ἐρημικά μέρη καί προσευχόταν.
Ἀλλά ἄς ἔρθουμε στό θέμα μας.
Στό θέμα τῆς ἀναβλητικότητας. Ἡ πονεμένη Χαναναία μητέρα οὔτε κἄν ἔβαλε
στό μυαλό της νά ἀναβάλει τή συνάντησή
της μέ τό Χριστό. Γιατί ἄν τό ἔκανε, θά
ἔχανε γιά πάντα τήν εὐκαιρία νά συναντήσει τό Χριστό καί νά τόν θερμοπαρακαλέσει γιά τήν ἄρρωστη κόρη της. Ἄς
μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἀναβλητικότητα εἶναι
μεγάλος ἐχθρός στή ζωή μας. Γι’ αὐτό καί
συχνά ἀκοῦμε νά λένε· «Αὐτό πού ἔχεις
νά κάνεις τώρα, μήν τό ἀφήνεις γιά
ὕστερα». Καί μιά δουλειά πού εἶναι νά
τήν κάνεις σήμερα, μήν τήν ἀφήνεις γιά
αὔριο.
Ἀλλά καί ὁ Κύριος ἐπανειλημμένα
ἀναφέρεται μέ τή διδαχή του καί μέ παραδείγματα στό κακό τῆς ἀναβλητικότητας. Χαρακτηριστικά λέει ὁ Κύριος: «Ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καί βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν» (Ματθ. 11, 12).
Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κερδίζεται μέ τή
βία καί ἐκεῖνοι πού μεταχειρίζονται σπουδή καί βία πάνω στόν ἑαυτό τους τήν
ἁρπάζουν γρήγορα, πρίν τούς φύγει, καί
τήν κρατοῦν σφιχτά. Τό ρῆμα «ἁρπάζουσιν» σημαίνει σπουδή καί γρηγοράδα.
«Ἁρπάζουσιν αὐτήν» λέγεται γιά ἐκεῖνον
τόν χριστιανό πού μόλις προλαβαίνει καί
τήν ἁρπάζει. Σάν νά τήν περίμενε μέ
ἄγρυπνο μάτι καί μέ τήν πιό μεγάλη προσμονή. Ἀκριβῶς αὐτό πού ἔκανε ἡ Χαναναία γυναίκα.
Ὁ Ἰησοῦς παρουσιάζει παραστατικότατα τίς συνέπειες τῆς ἀναβλητικότητας μέ
τήν παραβολή τῶν δέκα παρθένων. Καί
οἱ δέκα γνώριζαν ὅτι ὁ Νυμφίος τους θά
ἔλθει σέ μή προκαθορισμένη ὥρα. Θά
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ἐρχόταν ξαφνικά εἴτε τήν ἡμέρα εἴτε τή
νύχτα, ὁποιαδήποτε δηλαδή ὥρα καί
στιγμή θά ἐπέλεγε Ἐκεῖνος. Συνεπῶς ὅλες
ἔπρεπε νά εἶναι κάθε στιγμή πανέτοιμες
γιά τήν ὑποδοχή.
Ἦταν ὅμως ἕτοιμες;
Ὅπως ξέρουμε, δέν ἦταν ὅλες ἕτοιμες.
Μόνον οἱ πέντε ἀπό αὐτές ἦταν πανέτοιμες. Αὐτές μόνον ἀξιώθηκαν νά ὑποδεχθοῦν τόν Νυμφίο τῶν ψυχῶν τους μέ
ἀναμμένες τίς λυχνίες καί αὐτές μόνον
εἰσῆλθαν στήν αἴθουσα τοῦ γάμου. Ὕστερα ἡ πόρτα ἔκλεισε ἑρμητικά. Οἱ ἄλλες πέντε παρθένες, πού χαρακτηρίσθηκαν μωρές καί ἀναβλητικές, τί ἀπέγιναν; Κρίμα!
Αὐτές μόλις ἤχησε στήν ἀκοή τους ἡ φωνή· «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε
εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ» (Ματθ. 25, 1-13),
τότε ἔτρεξαν στήν ἀγορά νά ἀγοράσουν
λάδι γιά τίς ἄδειες λυχνίες τους. Ὅταν
ἐπέστρεψαν ἀσθμαίνοντας καί χτύπησαν
τήν κλειστή πόρτα ἐπανειλημμένα, ἀλλοίμονο!, ἡ φωνή πού ἀκούσθηκε μέσα ἀπό
τήν αἴθουσα τοῦ γάμου ἦταν ὄχι μόνον
ἀρνητική, ἀλλά κάτι χειρότερο. Ἀκοῦστε
την: «Ἀμήν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς».
Ἀληθινά σᾶς λέγω, δέν σᾶς γνωρίζω! Τί
κρίμα! Ἔχασαν γιά πάντα τόν παράδεισο!
Κι αὐτό, ὄχι γιατί πούλησαν τήν τιμή τους
οὔτε γιά κλοπή οὔτε γιά ἐχθρότητα οὔτε
γιά φόνο οὔτε γιά κάτι ἄλλο, ἀλλά μόνο
γιατί, σέ ἀντίθεση μέ τή Χαναναία, ἔδειξαν ἀναβλητικότητα, πού ἐδῶ χαρακτηρίζεται μωρία! Καί τό ἄλλο. Τό «οὐκ οἶδα
ὑμᾶς» δέν τό εἶπαν ἄλλοι ἄνθρωποι, ἀλλά
ὁ ἴδιος ὁ Νυμφίος Ἰησοῦς!
Καί παρακάτω προστίθεται ἕνας λόγος
πού ἀφορᾶ ὅλους μας. Τόν καθένα χωριστά. Ποιός ὁ λόγος; «Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι
οὐκ οἴδατε τήν ἡμέραν οὐδέ τήν ὥραν ἐν
ᾗ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται». Νά
εἶσθε σέ ἐγρήγορση, ἄγρυπνοι καί ἕτοιμοι, ὅπως οἱ φρόνιμες παρθένες. Ἔτσι νά
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περιμένετε τόν ἐρχομό τοῦ υἱοῦ τοῦ
ἀνθρώπου καί Νυμφίου Χριστοῦ. Γιατί
δέν ξέρετε τήν ἡμέρα οὔτε τήν ὥρα πού
θά ἔλθει, γιά νά εἰσέλθετε μαζί του στήν
εὐφροσύνη, τήν εὐτυχία καί τή χαρά τοῦ
οὐρανοῦ.
Ἀλλά καί ὁ Ἀπ. Παῦλος δέν παρέλειψε
νά ὑπογραμμίσει τό μεγάλο κίνδυνο τῆς
ἀναβλητικότητας γιά τή σωτηρία τῆς
ψυχῆς. Κι αὐτό, γιατί οἱ εὐκαιρίες τῆς
σωτηρίας παρέρχονται. Καί τό λέει αὐτό
μέ ἕνα στίχο. Μέ τό στίχο· «Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β΄ Κορ. 6, 2). Νά, τώρα εἶναι καιρός κατάλληλος, τώρα εἶναι ἡμέρα σωτηρίας. Τώρα, λοιπόν. Αὐτή τή στιγμή. Ὄχι
ὕστερα. Ὄχι μετά. Γιατί τό ὕστερα ἴσως
νά μήν ἔρθει ποτέ στή δική σου ζωή.
Θυμᾶσθε τό ληστή, στά δεξιά τοῦ Χριστοῦ, πάνω στό Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ;
Δέν εἶχε ὥρα γιά νά κάνει διάλογο μέ τό
Σωτήρα Χριστό. Λίγα λεπτά μόνον εἶχε
στή διάθεσή του. Μετανόησε γιά τό τρισάθλιο παρελθόν του. Ὁμολόγησε τήν
ἀναμαρτησία καί τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ, Τοῦ ἀπηύθυνε θερμή ἱκεσία νά τόν
θυμηθεῖ ὅταν σέ λίγο θά πήγαινε στήν
Βασιλεία του τήν οὐράνια καί ἀμέσως ὁ
Κύριος τοῦ ἔδωσε τό πλέον εὐχάριστο
μήνυμα. Ποιό τό σωτήριο μήνυμά του;
«Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ
ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23, 43). Ἀληθινά σέ βεβαιώνω ὅτι σήμερα, ἀπό τή στιγμή πού θά πεθάνουμε, θά εἶσαι μαζί μου
στόν Παράδεισο. Μοιάζει ὁ ληστής
αὐτός τή Χαναναία γυναίκα στή σπουδή,
στή γρηγοράδα της, νά τρέξει ἀμέσως

στόν Ἰησοῦ γιά νά σώσει τήν κόρη της. Ὁ
ληστής, ἄσχετα τί ἔκανε στή ζωή του,
κέρδισε τόν παράδεισο. Ἡ Χαναναία γυναίκα, ὅπως θά δοῦμε παρακάτω, κέρδισε
τή θεραπεία τῆς κόρης της. Κάθε χρονοτριβή εἶναι ἀπαράδεκτη. Φέρνει ζημία,
καταστροφή, θάνατο, κόλαση.
Θέλετε παράδειγμα;
Πᾶνε αἰῶνες τώρα πού συνέβη τοῦτο
τό γεγονός. Ἦταν τό 382 π.Χ. Στήν πόληκράτος, τότε, Θήβα, ὀλιγάρχης, δηλαδή
Ἡγεμόνας, κάτι σάν Βασιλιάς, ἦταν ὁ
Ἀρχίας. Τρία χρόνια διοίκησε τή Θήβα.
Ὕστερα ἦλθε τό κακό τῆς ἀναβλητικότητας. Γιατί ὁ Ἀρχίας ἦταν ἄνθρωπος
τῆς ἀναβολῆς. Ὅλα σχεδόν τά θέματα τά
ἀνέβαλλε γιά αὔριο καί μεθαύριο. Ἀπέφευγε δυστυχῶς νά ἐνεργεῖ ἀμέσως. Καί
ποιό τό κακό πού τοῦ ἔγινε; Μεταξύ τῶν
ἀνθρώπων του εἶχε κι ἕναν ἐχθρό. Τό
ὄνομά του ἦταν Πελοπίδας. Αὐτός ὀργάνωσε συνωμοσία κατά τοῦ Ἀρχία. Ὅμως
ἕνας ἔμπιστος φίλος τοῦ Ἀρχία ἔμαθε γιά
τή συνωμοσία κι ἔστειλε «σπουδαῖον»,
ἐπεῖγον γράμμα ἀπό τήν Ἀθήνα μέ ἔμπιστο πρόσωπό του. Ὅταν ὅμως ὁ ἀπεσταλμένος ἔφθασε στή Θήβα, ὁ Ἀρχίας διασκέδαζε στό σπίτι τοῦ συνεργάτη του
Φυλλίδα. Τό κέφι εἶχε ἀνεβεῖ στό κατακόρυφο. Ὅταν πῆρε στά χέρια τό «σπουδαῖο» γράμμα, πού τοῦ ἔλεγε ὅτι ἀπόψε
θά τόν δολοφονήσουν, ὁ ἀναβλητικός
Ἀρχίας δέν ἔδωσε σημασία σ’ αὐτό. Εἶπε
τήν ἱστορική φράση: «Ἐς αὔριον τά σπουδαῖα» καί τό ἔβαλε στήν ἄκρη, γιά νά τό
ἀνοίξει καί νά τό διαβάσει αὔριο. Ἀλλά
κρίμα! Σέ λίγο ἔπεφτε νεκρός ἀπό τούς

«Ὁ Κωνσταντῖνος ἔπεσε ὑπέρ πατρίδος. Ἦταν μάχιμος ἀξιωματικός. Εἶμαι ὑπερήφανος πού ὑπῆρξε γιός μου. Μπορεῖ νά ἔσβησε
τῆς ζωῆς του τό καντήλι, ὅμως εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ Παναγία τόν
κρατᾶ στοργικά στήν ἀγκαλιά της, ὅπως τό μονάκριβο Γιό της».
(Ταξίαρχος Παν. Πανανᾶς, γιά τό θάνατο τοῦ γιοῦ του στήν Κίναρο)
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δολοφόνους του. Γιά τόν Ἀρχία τῶν
Θηβῶν δέν ξημέρωσε ποτέ ἡ ἄλλη ἡμέρα. Τό αὔριο. Νά τά ἀποτελέσματα τῆς
ἀναβλητικότητας: Ζημιά ὑλική. Θάνατος.
Κόλαση. Καί ὅ,τι χειρότερο.
Ἰησοῦ,
Συνέχομαι ἀπό τή σπουδή καί τή γρηγοράδα τῆς Χαναναίας γυναίκας, ἡ
ὁποία μόλις ἄκουσε γιά τήν παρουσία
Σου μέ τούς μαθητές Σου στήν περιοχή
της, πέταξε κυριολεκτικά σάν νά εἶχε
φτερά καί βρέθηκε κοντά σέ Σένα, τόν
μεγάλο Σωτήρα ψυχῶν καί σωμάτων!
Θαυμάζω τήν ἀστραπιαία ἐνέργειά της
καί διδάσκομαι νά εἶμαι κι ἐγώ τό ἴδιο
σάν τή Χαναναία.
Κι ὅμως ὑπάρχουν φορές πού δέν κινοῦμαι μέ αὐτό τό ρυθμό τῆς Χαναναίας.
Δέν ἐνεργῶ πάραυτα γιά τό ἕνα καί τό
ἄλλο θέμα, ὅπως ἐκείνη. Γιά κάποιο λόγο, πού εἶναι τίς περισσότερες φορές
δευτερεύων, ἀναβάλλω. Ὡστόσο ὅμως
προέχει νά πράξω τό πιό ἐπεῖγον. Τό πιό
ἐνδιαφέρον. Μάλιστα, ὅταν αὐτό ἀφορᾶ
τόν πνευματικό μου καταρτισμό. Κάτι
πού εἶναι ἀποκλειστικά γιά τό καλό τῆς
ψυχῆς μου. Δέν προέχει μήπως ἡ ψυχή
ἀπό τό σῶμα; Δέν εἶναι θνητό τό σῶμα
καί ἀθάνατη ἡ ψυχή μου; Δέν ἔχει μήπως
θέση ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ ἐδῶ· «Τί ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐάν τόν κόσμον ὅλον
κερδήσῃ, τήν δέ ψυχήν αὐτοῦ ζημιωθῇ;»
(Ματθ. 16, 26); Σέ τί θά ὠφεληθεῖ ὁ
ἄνθρωπος ἄν κερδίσει ὅλα τά πλούτη
τοῦ κόσμου, χάσει ὅμως τήν ψυχή του, ἡ
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ὁποία ὡς πνευματική καί αἰώνια, δέν συγκρίνεται μέ κανένα ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά
τοῦ φθαρτοῦ τούτου κόσμου;
Ἰησοῦ,
Διώχνω ἐπιτέλους τήν ἀναβλητικότητα παντελῶς ἀπό τή ζωή μου καί ἐγκολπώνομαι τή σπουδή τῶν φρονίμων παρθένων τῆς παραβολῆς. Ταυτίζομαι μαζί
τους ἀπόλυτα, γιά νά εἰσέλθω κι ἐγώ
στήν αἴθουσα τοῦ γάμου μέ Σένα, ὤ
Νυμφίε μου Ἰησοῦ, ὅταν σημάνει καί γιά
μένα ἡ εὐλογημένη αὐτή ὥρα καί στιγμή. Τό ἴδιο ταυτίζομαι καί μέ τό λόγο
τοῦ Ἀπ. Παύλου, ὁ ὁποῖος ἐπισημαίνει·
«ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας», καί προσδιορίζω γιά τήν ψυχή μου τό σήμερα, τό
τώρα, τή φωνή «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται...», γιά νά προλάβω τή σωτηρία μου.
Ἀλλά ταυτίζομαι καί πάλι μέ τό ληστή
τοῦ Σταυροῦ πάνω στό φρικτό Γολγοθᾶ,
πού πρόλαβε κυριολεκτικά στό παρά πέντε καί κέρδισε τόν παράδεισο.
Ὤ Ἰησοῦ,
Ἔτσι κι ἐγώ σέ περιμένω κάθε ὥρα,
κάθε στιγμή, γιά νά κερδίσω αὐτό πού
κέρδισαν οἱ πέντε φρόνιμες παρθένες, οἱ
βιαστές τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν,
ὅπως προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
μέ τό λόγο του καί ὅπως ὁ ληστής στό
Γολγοθᾶ. Μέ αὐτή τήν ὡραία προσδοκία
ζῶ καί ἀναπνέω, ὅπως καί ὁ Ἀπόστολος
Ἰωάννης, «ὅν ἐφίλεις». «Ἀμήν, ναί ἔρχου,
Κύριε Ἰησοῦ» (Ἀποκ. 22, 20). ΑΜΗΝ
ΤΕΡΤΙΟΣ

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας κ. Πούτιν εἶναι ὁ προσευχόμενος
ἡγέτης. Προσευχόμενος γιά τήν πατρίδα
του καί γιά βοήθεια τῶν διωκομένων
κρατῶν.
Ἄραγε θά παραδειγματιστοῦν καί ἄλλοι
ἡγέτες καί οἱ ἡγέτες τῆς πατρίδος μας;
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
(Ἀπό τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια φιλοπτωχείας καί ἱεραποστολικῆς προσφορᾶς τῆς Ἀδελφότητός μας, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε
στίς 24 Ἰανουαρίου 2016, παραθέτουμε στή συνέχεια μόνον ἕνα συνοπτικό
ἱστορικό ἀπό τή μακρινή διαδρομή της μέσα στήν ἱστορία τοῦ χρόνου).

ΡΟ
Π
ΙΑ
Ν
Ο
Ρ
Χ
0
5
«13 Δεκεμβρίου 1963. Μιά ἀποδημία
ἀρχίζει.

«Ὅλα γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ».
Αὐτό ἦταν τό μεγάλο σύνθημα ἑνός μικροῦ ὁμίλου μυροφόρων ψυχῶν, τεσσάρων στόν ἀριθμό, νεότατων σέ ἡλικία, οἱ ὁποῖες πῆραν τό δρόμο τῆς
ἑκούσιας μετανάστευσης γιά τή Γερμανία, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ζωή τους
στίς οἰκογένειές τους εἶχε ἄνεση καί
ἀσφάλεια. Βρίσκονταν στήν καρδιά
ἑνός παγεροῦ χειμώνα. Καθώς ὁ βοριάς
λυσσομανοῦσε καί τά κύματα σάν βουνό σκέπαζαν τό σαπιοκάραβο «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ», πού ἀγκομαχοῦσε στό
πέλαγος μέ λιμάνι προορισμοῦ τό Πρίντεζι τῆς Ἰταλίας, οἱ καλές ἀποδημήτριες τοῦ Χριστοῦ, παγωμένες πάνω
στό κατάστρωμα, τραγουδοῦσαν χαρούμενες: «Τά καράβια ξεκίνησαν κι
ἐμεῖς μαζί μ’ αὐτά. Τό γαλήνιο λιμάνι τό
ἀφήσαμε πολύ μακριά». Γιατί; Ποιός ὁ
στόχος; Ποιός ὁ σκοπός;

Α
Ρ
Ο
ΣΦ

Σ

Οἱ καλές ἐκεῖνες ψυχές εἶχαν στή ζωή
τους ἕνα ὅραμα. Ἕνα ὄνειρο: Νά κάνουν κάτι μεγάλο. Ἐμπνεόμενες ἀπό
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖο
εἶχαν ἀγαπήσει μέ ὅλη τή φλόγα τῆς
νεανικῆς τους καρδιᾶς, ὁραματίσθηκαν
νά ἀσκήσουν ἔργο διακονίας στόν πάσχοντα συνάνθρωπο. Τί εἶδος διακονίας; Δέν ἤξεραν ἀκόμη. Ἦταν νωρίς. Ὁ
Κύριος θά ἄνοιγε τό δρόμο καί θά κατηύθυνε τή ζωή τους τήν κατάλληλη
ὥρα. Ἐκεῖνες ὅμως ἔπρεπε νά ἐξασφαλίσουν ἕνα δικό τους οἴκημα, τό ὁποῖο θά
γινόταν τόπος ἁγιασμένης ζωῆς καί
ὁρμητήριο ἀγάπης. Ἡ μακρινή γιά τήν
ἐποχή ἐκείνη Γερμανία ἄστραψε στά
μάτια τους σάν λύση. «Ὅλα γιά τή δόξα
τοῦ Χριστοῦ»! Μέ τήν εὐχή τοῦ πνευματικοῦ τους, τοῦ Ἀρχιμ. π. Γερβασίου
Ραπτοπούλου, τοῦ πνευματικοῦ τους
γεννήτορα καί ὁδηγοῦ ἀπό τήν ἀρχή
τῆς πνευματικῆς τους ζωῆς, κάνουν τό
σταυρό τους καί ξεκινοῦν. ΕΚΕΙΝΟΣ,
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γιά τήν ἀγάπη τοῦ ὁποίου ξεκίνησαν τή
μεγάλη περιπέτεια τῆς ζωῆς τους, θά
ἦταν ἀσφαλῶς μαζί τους. Τό πίστευαν
ἀπόλυτα.
Καί ἦταν. Δέν ἔλειψαν ποτέ οἱ εὐλογίες Του. Ἡ χάρη Του. Σήμερα ἀκόμη
μιλοῦν μέ πολλή νοσταλγία γιά ἐκεῖνα
τά τέσσερα εὐλογημένα χρόνια τῆς ξενιτιᾶς κι ἄς ἦταν πολύ σκληρά. Δούλευαν διπλές βάρδιες σέ διαφορετικές δουλειές, χωρίς ποτέ νά κοιτάζουν τό ρολόι
τους. Ἀξιοποιοῦσαν τό χρόνο τῆς ξενιτιᾶς, γιά νά κερδίσουν περισσότερα
χρήματα. Πῶς ζοῦσαν; Μέ ἀπόλυτη
πτωχεία. Μέ πολλές θυσίες. Μέ αὐταπάρνηση. Ὅλα γιά τό μεγάλο ὄνειρο.
Γιά τόν οὐράνιο σκοπό. Στόν ἐργασιακό τους χῶρο ἐπιβλήθηκαν ὡς «ἀδελφές τοῦ Χριστοῦ». Οἱ Γερμανοί προϊστάμενοί τους ὑποκλίνονταν μπροστά
στήν καθαρότητα τῆς ζωῆς τους.
Στήν ξενιτιά οἱ εὐλαβεῖς αὐτές ἀφιερωμένες ψυχές εἶχαν μιά θεία ἔμπνευση. Μιά ἐσωτερική παρόρμηση. Νά δώσουν ἕνα ὄνομα στή μικρή τους πνευματική οἰκογένεια, μέ τό ὁποῖο θά τούς
ἤξεραν στό ἑξῆς ὅλοι. Ἕνα ὄνομα πού
νά ἐκφράζει τά ὄνειρα καί τά ἰδανικά
τους. Ἕνα ὄνομα πού νά ταιριάζει μέ τή
ζωή τους. Μέ τήν ἀποδημία τους. Φυλλομετρώντας τό Συναξάρι τῆς Ἐκκλησίας, τήν προσοχή τους τράβηξε ἕνα
ὄνομα. Περίεργο! Κι ἄλλη ψυχή ἔζησε
ὅ,τι ἐκεῖνες ζοῦσαν; Κι ἄλλη ψυχή ξενιτεύθηκε γιά τό Χριστό καί γιά τόν
ἄνθρωπο;
Τό ὄνομα «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ».
Ὁ Συναξαριστής ἔλεγε ὅτι τό ὄνομα
αὐτό ἦταν μετονομασία. Προέκυψε, μετά τήν ἑκούσια μετανάστευση τῆς Ρωμαίας χριστιανῆς Εὐσεβίας ἀπό τή Ρώμη μέχρι τήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου κι ἀπό ἐκεῖ ὡς τήν ἑλληνική Κῶ
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καί τέλος στά Μύλασα τῆς Καρίας,
στήν ἀπέναντι Μικρασιατική γῆ, γιατί
τό ὄνομα αὐτό ἐξέφραζε τά ὄνειρά της
καί τή ζωή της. Ξένη ἐκείνη γιά πολλούς λόγους. Ξένες καί οἱ καλές αὐτές
Ἑλληνίδες ψυχές γιά τούς ἴδιους, σχεδόν, λόγους. Ἔνιωσαν πνευματική συγγένεια μέ τήν ξενιτευθεῖσα Ὁσία Ξένη.
Ἔτσι, λοιπόν, ἐκεῖ ψηλά, στή μακρινή
Γερμανία συστήθηκε, ἄτυπα ἀλλά
οὐσιαστικά, ἡ Ἀδελφότητα «ΟΣΙΑ
ΞΕΝΗ», ἡ ὁποία κατά νόμον ἱδρύθηκε
μέ τήν Ἀπόφαση 1216/66 τοῦ Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καί εὐλογήθηκε
ἀπό τό Θεό καί τήν προστάτιδα ἁγία
της πλουσιοπάροχα. Νέα μέλη προστέθηκαν στά πρῶτα ἱδρυτικά της στελέχη, ὅλα πνευματικά παιδιά τοῦ π. Γερβασίου, χωρίς καμιά ἀπολύτως ἐξαίρεση.
Γνωρίσαμε τόν Χριστό ἀπό τά ἐφηβικά μας ἀκόμη χρόνια καί μέ τή σοφή,
αὐστηρή καί ἄγρυπνη πνευματική καθοδήγηση τοῦ Γέροντά μας πορευθήκαμε τό δρόμο τῆς ζωῆς μας μέχρι σήμερα, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀταλάντευτα καί σοβαρά. Δέν ἔλειψαν βεβαίως
καί οἱ «Δημάδες» ἀπό τό ἔργο. Δέν λείπουν αὐτοί ποτέ. Ἡ προδοσία τους
πλήγωσε. Προξένησε πόνο καί δάκρυα.
Ἀλλά, τώρα δέν πειράζει πιά. Ὁ Κύριος
ἄς ἐλεήσει τίς ψυχές τους καί τίς ψυχές
μας. Ἡ κάθε ψυχή μόνη της θά ἀπολογηθεῖ στό βῆμα τοῦ Κριτῆ. Κι ἐκεῖ θά
κλείσει τό ἀνοιχτό αὐτό κεφάλαιο.
Μέ τούς κόπους τῆς Γερμανίας ἔλαβαν σάρκα καί ὀστᾶ τά πρῶτα ὄνειρα.
Τά πρῶτα σχέδια. Οἱ ἀδελφές ἄνοιξαν
ἐργαστήριο δουλεύοντας φασόν ἀπό
ἐμπόρους δυό ὀχτάωρα καθημερινά ἐπί
35 χρόνια. Ἔτσι, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καταθέτω τή μαρτυρία μου, ἡ Ἀδελφότητα ἦταν αὐτοδημιούργητη καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι μέχρι καί σήμερα καί
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αὐτοσυντηρούμενη. Ὅ,τι γύρω σας
βλέπετε εἶναι ἀπό τόν κόπο τῶν ἀδελφῶν καί τίς περιουσίες πού πήραμε ὡς
προῖκα ἀπό τούς γονεῖς μας. Καμιά
ἀπολύτως οἰκονομική βοήθεια εἴτε ἀπό
τήν Πολιτεία εἴτε ἀπό ἰδιώτη. Τό πρόγραμμα τῆς ζωῆς τῆς Ἀδελφότητος
εἶναι Μοναστικό καί Κοινοβιακό. Ὅλα
κοινά. Κοινή τράπεζα. Κοινή προσευχή.
Κοινή μελέτη. Κοινό ταμεῖο, «μηδέν
ἔχοντες καί τά πάντα κατέχοντες».
Στό πέρασμα τῶν χρόνων ἡ Ἀδελφότητα ἔχει ἀναπτύξει φιλανθρωπικό, ἱεραποστολικό καί κοινωνικό ἔργο μέ τίς
διάφορες δραστηριότητές της, ἐντός
καί ἐκτός Ἑλλάδος. Ἔτσι δίνει, μέσα στή
σύγχρονη κοινωνία, ὅσο οἱ δυνατότητές της τό ἐπιτρέπουν, τό παρών τῆς
χριστιανικῆς ἀγάπης καί τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς στόν πάσχοντα συνάνθρωπο.
Οἱ ἱεραποστολικές καί φιλανθρωπικές δραστηριότητες τῆς Ἀδελφότητος
εἶναι γνωστές σέ ὅλους σας. Συμμετέχετε, οἱ περισσότεροι ἀπό σᾶς, καί σεῖς
σ’ αὐτές.
Εἶναι οἱ θερινές Κατασκηνώσεις
«ΘΑΒΩΡ» ἐπί 43 χρόνια, γιά τά παιδιά

καί τά νιάτα, ἀγόρια καί κορίτσια. Ἕνα
ἔργο πολύ μεγάλο σέ πολύ δύσκολους
καιρούς.
Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», ἐπί 39 ἔτη, παγκόσμια διακονία
ἀγάπης Χριστοῦ στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμένων στό χῶρο τῶν
Φυλακῶν.
Κατηχητικά Σχολεῖα σέ ἐνορίες. Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Κυριῶν.
Ἔκδοση βιβλίων καί περιοδικῶν. Φιλανθρωπία κ.ἄ...
Εἴμαστε λίγες γιά τό μεγάλο ἔργο
πού ἁπλώνεται μπροστά μας. Ἀλλά δέν
θά μποροῦσε νά ἦταν ἀλλιῶς, ἀφοῦ ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι αἰώνιος: «Ὁ θερισμός πολύς, οἱ ἐργάται ὀλίγοι»...
Εὔχεσθε ὁ Θεός νά δώσει νέους ἐργάτες στό μικρό αὐτό ἀμπελώνα του,
στό θεϊκό αὐτό ἔργο, γιά νά δοξάζεται
τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί νά ὁδηγοῦνται ψυχές στόν ἁγιασμό καί στή
σωτηρία. Αὐτός πού τό ἐνέπνευσε καί
τό ἔφερε ὥς ἐδῶ, Αὐτός ἄς τό συνεχίσει
καί στό μέλλον. Ὅπως Ἐκεῖνος θέλει...».
«ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»

Ἡ Χορωδία ψάλλει τά Μεγαλυνάρια τῆς Ὁσίας Ξένης
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Ὁ πολιός Γέροντας τῆς Ἀδελφότητος π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ἐπισφραγίζει τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση μέ τόν ἐμπειρικό του λόγο

Ἡ Χορωδία καί ἡ Ὀρχήστρα ὀμορφαίνουν τήν ἐκδήλωση μέ ἐπίκαιρα γιά τή
γιορτή τραγούδια
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Η Φ ΩΝ Η Τ Η Σ Ε Κ ΚΛ
Κ ΛΗ Σ Ι Α Σ
«Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια
ἐλευθερώσει ὑμᾶς». (Ἰωάν. 8, 32)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ἔχει δηλώσει σέ συνέντευξή του τά παρακάτω:
1. Γιά τό προσφυγικό:
«Οἱ ζωές τῶν μεταναστῶν στήν
Ἑλλάδα δέν ἀφοροῦν μόνο τήν Ἑλλάδα, ἀλλά ὅλες τίς χῶρες τῆς Ε.Ε. Γι’
αὐτό πρέπει οἱ μετανάστες πού φτάνουν στά σύνορα τῆς Εὐρώπης, νά προωθοῦνται καί νά φιλοξενοῦνται καί στίς
ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Ε.Ε., ἀναλογικά
μέ τόν πληθυσμό τῆς καθεμιᾶς. Ὅλοι
αὐτοί οἱ μετανάστες προέκυψαν ἀπό
τίς δικές μας ἐνέργειες, ἀπό ἐμᾶς τούς
ἀποκαλούμενους ἀνθρώπους τοῦ «δυτικοῦ κόσμου». Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, μέ τίς
ἐνέργειές μας, τούς ἐξαναγκάσαμε νά
ἐγκαταλείψουν τίς πατρίδες τους καί
τώρα τούς στοιβάζουμε σάν πρόβατα
γιά σφαγή».
2. Γιά τό σύμφωνο συμβίωσης καί
τήν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα
ζευγάρια:
«Ἄν ἕνας ἄνθρωπος θέλει νά ζήσει μ’
αὐτό τόν τρόπο, ἔξω ἀπ’ αὐτά πού λέει
ἡ Ἐκκλησία, δέν μποροῦμε νά τόν
ἀποκλείσουμε τῆς πορείας του. Ἐδῶ
ἔχει ὅμως μιά διαφορά τό θέμα.
Ἄλλο πράγμα αὐτή ἡ συμβίωση καί
ἄλλο ἡ υἱοθεσία τῶν παιδιῶν. Σᾶς
ἐρωτῶ: Τό δικαίωμα τοῦ παιδιοῦ μέχρι
ποῦ ἐξαντλεῖται; Αὐτό τό παιδί πού θά
μεγαλώσει ἀνάμεσα σ’ ἕνα τέτοιο ζευγάρι αὐτῆς τῆς μορφῆς δέν ἔχει δικαιώματα; Αὐτά τά δικαιώματα ποιός θά
τά ὑπερασπιστεῖ; Τό ἀντεπιχείρημα τῆς
κοινωνίας ἐν προκειμένῳ εἶναι, προτιμᾶτε αὐτά τά παιδιά νά μεγαλώσουν
σέ ἕνα ὀρφανοτροφεῖο; Μά δέν ἔχουν

παιδιά. Νά τά πάρει μιά φυσιολογική
οἰκογένεια. Ἡ μελαγχολία, τά ψυχολογικά προβλήματα ποιός θά τά ἀντιμετωπίσει; Εἶμαι κατά τῆς υἱοθεσίας. Ἡ
Ἐκκλησία δέν χρησιμοποιεῖ βία».
3. Γιά τήν καύση τῶν νεκρῶν:
«Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά ἀκολουθεῖ
τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ μας. Ἔχει
ὅμως κανόνα, καταστατικό, διδασκαλία, δέν μπορεῖ νά τό κάνει ὁ καθένας
ὅπως θέλει, δέν εἶναι μπαλόνι. Ὁ δήμαρχος, ἤ ὅποιος ἄλλος φορέας, μπορεῖ
νά πάρει ἕνα κτῆμα, νά κάνει τό ἀποτεφρωτήριο καί ὅσοι θέλουν νά καοῦν, νά
ἀκολουθηθεῖ ἡ ἐπιθυμία τους. Δέν μπορεῖ ὅμως νά ἔρθει μέσα στό χριστιανικό κοιμητήριο, νά μᾶς φτιάξει ἐκεῖ τό
ἀποτεφρωτήριο καί νά ὑπάρξει σύγχυση. Εἶδα ἕνα σχέδιο νόμου πού λέει
ὅτι ὁ μελλοθάνατος μπορεῖ νά γράψει
στή διαθήκη του ὅτι ἐγώ θέλω νά καῶ,
ἀλλά θέλω νά μοῦ κάνουν καί θρησκευτική Ἀκολουθία. Εἶναι δυνατόν νά
μοῦ δώσει ἐντολή ὁ νομοθέτης, γιά νά
πάω ἐγώ νά κάνω Ἀκολουθία; Εἶναι λογικά πράγματα αὐτά; Δέν μπορεῖ νά
εἴμαστε καί χριστιανοί καί κάτι ἄλλο.
Ἤ εἴμαστε ἤ δέν εἴμαστε.
Ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ τό ἀνθρώπινο
σῶμα ὡς ναό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
στοιχεῖο τῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου, πού ἔχει πλασθεῖ κατ’ εἰκόνα καί
ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ καί γιά τόν λόγο
αὐτό ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική παράδοση ἀντιμετωπίζει τό νεκρό σῶμα
ὄχι ὡς «στερεό ἀπόβλητο», ἀλλά τό
περιβάλλει μέ σεβασμό καί τιμή ὡς
ἔκφραση ἀγάπης πρός τό κεκοιμημένο μέλος της».
(Ἐφημ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ)
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ENA KAΘE ΦOPA

ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟΚΟΥΤΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ
«Θά ἔρθει καιρός, πού ὁ διάβολος θά μπεῖ μέσα σ’ ἕνα κουτί καί θά φωνάζει. Καί τά κέρατά του θά εἶναι πάνω στά κεραμίδια» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Ἀνάμεσα στίς ἄλλες προφητεῖες τοῦ
Ἁγίου ἱερομάρτυρα Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ,
Διδασκάλου τοῦ Γένους μας, ὁ ὁποῖος
ἔζησε στά 1714-1779 μ.Χ., εἶναι καί ἡ
προκείμενη προφητεία. «Θά ἔρθει καιρός πού θά μπεῖ μέσα στά σπίτια σας
ἕνα διαβολοκούτι, πού τά κέρατά του θά
εἶναι πάνω στά κεραμίδια.» Καί ὅπως
τό εἶπε, ἔτσι κι ἔγινε, ὅπως τό ἴδιο γίνεται ἄλλωστε μέ ὅλες τίς προφητεῖες του.
Καί νά τώρα, δυό αἰῶνες περίπου ἀργότερα, ἡ προφητεία τοῦ Ἁγίου ἔγινε
πραγματικότητα. Τό διαβολοκούτι ἤδη
βρίσκεται σέ ὅλα σχεδόν τά σπίτια. Σάν
μηχάνημα δέν ἔχει τίποτε τό μεμπτό.
Ἀλλά ὡς πρόγραμμα;
Μπορεῖ ἡ Τηλεόραση νά δείξει τό διάβολο καί ὅλα τά διαβολικά του τεχνάσματα. Μπορεῖ νά μή βλέπουμε τόν ἴδιο
τό διάβολο, ἀλλά τόν βλέπουμε μέ τόσο
αἰσχρές εἰκόνες, ἰδιαίτερα μέ τίς ἡμίγυμνες γυναῖκες, καί μέ μιά σειρά ἀπό ψέματα ἤ διαβολές σέ βάρος προσώπων,
κομμάτων κι αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Σωτήρα μας Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος πάντα
ἀγαπᾶ τήν Ἑλλάδα. Τήν Ἑλλάδα, τήν
ὁποία δέν ἀγαπᾶ καμιά ἀπολύτως σύμμαχη χώρα, σέ βαθμό ὥστε νά εἶναι ἡ
πατρίδα μας ἀνάδελφη χώρα! Μόνο
τοῦτο νά θυμόμαστε: Μᾶς ἔστειλε τόν
Ἀπ. Παῦλο. Μᾶς χάρισε τόσες νίκες καί

τόσους θριάμβους. Τό 1940 οἱ στρατιῶτες μας ἔβλεπαν τήν ἴδια τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας, τήν Παναγία, νά τούς σκεπάζει.
Κι ὅμως αὐτοί πού κατέχουν τά διάφορα κανάλια, χωρίς δυστυχῶς καμιά ἐξαίρεση!, προβάλλουν προγράμματα, δελτία
εἰδήσεων κ.λ.π., μέ ἕνα καί μοναδικό κίνητρο: Τήν τηλεθέαση!! Νά βλέπουν ὅσο
γίνεται περισσότεροι τηλεθεατές μόνο τό
δικό τους κανάλι!! Φαντασθεῖτε ὅτι, σέ
μιά μεγάλη χώρα τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, τό Δελτίο Εἰδήσεων τό μετέδιδε μιά
ὁλόγυμνη παρουσιάστρια!!! Καί πέτυχε
θρίαμβο τό τολμηρό αὐτό κανάλι! Ὅλοι οἱ
τηλεθεατές τῆς χώρας ἔκλεισαν τά ὑπόλοιπα κανάλια κι ἔβλεπαν καί ἄκουγαν
τό ἕνα αὐτό κανάλι!! Τό ἴδιο ἔκανε καί
μιά Ἐπιχείρηση τροφίμων στό Λονδίνο.
Σέ ἀπόσταση ἀπό τήν Ἐπιχείρηση ἔβαλαν μιά νέα γυναίκα ὁλόγυμνη νά διαφημίζει τά προϊόντα τῆς Ἑταιρείας.
Βλέπετε καί τό σκίτσο τοῦ μακαριστοῦ σκιτσογράφου-γελοιογράφου Ἠλία
Σκουλᾶ μέ τήν Τηλεόραση νά δείχνει
μαῦρα ἀντί λευκά τά χιόνια! Στήν ἀγανάκτηση τοῦ τηλεθεατῆ γιά τή διαστροφή τῆς ἀλήθειας ἀπαντᾶ ἡ τηλεθεάτρια:
«Ἀφοῦ τό λέει τό CNN». Ἀφοῦ τό λέει ἡ
τηλεόραση, ἔτσι εἶναι. Μαῦρα τά χιόνια!
Καταλυτική ἡ ἐπίδραση τῆς τηλεόρασης
στόν τηλεθεατή, ὅταν αὐτός δέν διαθέτει
κρίση, ἀλλά ἀφήνεται ἀβασάνιστα στήν
ὀλέθρια ἐπίδραση τῆς εἰκόνας καί τοῦ
λόγου μέσα ἀπό αὐτήν.
Τά ἀποτελέσματα; Κοιτᾶτε τή σημερινή κοινωνία, ἰδιαίτερα τή νεολαία. Τά
λέει ὅλα!! Στίς φυλακές τοῦ κόσμου
ὑπάρχει τό ἀδιαχώρητο!!!
* «Οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
μέσα στήν ἱστορία», Εὐθυμίας Μοναχῆς Ἡγουμένης
τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Μεγαδένδρου
Θέρμου. Σελ. 418-419. Β΄ Ἔκδοση 2004
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΣΒΗΝΕΙ. ΝΤΡΟΠΗ...

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΣΒΗΝΕΙ
ΝΤΡΟΠΗ, ΝΤΡΟΠΗ, ΝΤΡΟΠΗ, ΝΤΡΟΠΗ...
Σέ ποιούς ντροπή;
Στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο. Ὄχι ὅμως σέ
ὅλα τά μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.
Ὄχι σέ ὅλους τούς βουλευτές, ἀλλά μόνο
στούς 193 πού ψήφισαν ἕνα Νομοσχέδιο, τό
ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν πιό μεγάλη ντροπή στήν
Ἑλληνορθόδοξη πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα
μας, ἀπό τήν ἀρχή τῆς ὕπαρξής της. Καί ἡ
Ἑλλάδα μας ἔχει ἱστορία χιλιάδων χρόνων,
μέ τόν πιό ὡραῖο καί θαυμαστό πολιτισμό,
ἀπό τόν ὁποῖο πῆραν στοιχεῖα ὅλα τά ἔθνη
τῆς γῆς.
Ποιό τό Νομοσχέδιο;
Τό Νομοσχέδιο τό ὁποῖο ἐπιτρέπει νόμιμα
πλέον τή συμβίωση δυό ὁμοφυλοφύλων,
ἀνδρῶν ἤ γυναικῶν. Καί τό Σύμφωνο αὐτό
τῆς συμβίωσης τό ὑπογράφει ὁ Δήμαρχος. Νά
τό ποῦμε καί πιό ἁπλά: Καθιερώνεται, κατά
κάποιον τρόπο, «ὁ γάμος» δυό ἀνωμάλων
ἀνδρῶν καί χωριστά «ὁ γάμος» δυό ἀνωμάλων γυναικῶν. Ἔτσι παραθεωρεῖται τό Μυστήριο τοῦ Γάμου πού τελεῖ ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία μεταξύ ἀνδρός καί γυναικός.
Ἀκοῦστε τί ἔπραξε ὁ Θεός. «Καί ἐποίησεν ὁ
Θεός τόν ἄνθρωπον, ἄρσεν καί θῆλυ καί
εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε
καί πληθύνεσθε...» (Γεν. 1, 27-28).
Ἔτσι ἡ ἑλληνορθόδοξη πατρίδα μας γίνεται νέα Σόδομα καί Γόμορρα, τά ὁποῖα κατέκαυσε ὁ Θεός μέ θειάφι καί φωτιά «διά τό
εἶναι-οἱ κάτοικοί τους-σάρκα» (Γεν. 6, 3). Καί
«Κύριος ἔβρεξεν ἐπί Σόδομα καί Γόμορρα
θεῖον, καί πῦρ παρά Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ καί
κατέστρεψε τάς πόλεις ταύτας καί πᾶσαν τήν
περίχωρον καί πάντας τούς κατοικοῦντας ἐν
ταῖς πόλεσι» (Γεν. 19, 25).
Καί ἀπόγονοι;
Οἰ ἀπόγονοι, τέρμα πιά. Δέν μπορεῖ ἕνας
ἄνδρας νά γίνει γυναίκα καί νά φέρει παιδιά
στή ζωή. Οὔτε πάλι μιά γυναίκα νά γίνει μητέρα χωρίς ἄνδρα. Τέρμα οἱ ἀπόγονοι. Σ’ αὐτό

νά προστεθοῦν καί τά σκοτωμένα ἤ μᾶλλον
μαχαιρωμένα, σφαγιασμένα Ἑλληνόπουλα,
ἀγόρια καί κορίτσια, πού γυναικολόγοι πληρωμένοι ἀπό τό κράτος, δολοφονοῦν μέσα
στήν κοιλιά τῶν μανάδων τους, πρίν προλάβουν νά βγοῦν στή ζωή. Καί ὁ ἀριθμός τῶν
δολοφονημένων Ἑλληνόπουλων, κάθε χρόνο, ὑπολογίζεται σέ 300.000 μέ 350.000!!
Ἔτσι, μέ τά δεδομένα αὐτά, σύμφωνα μέ τίς
σημερινές γεννήσεις, ἀναλογεῖ σέ κάθε γυναίκα μισό παιδί!! Νά προσθέσουμε στόν
ἀριθμό τῶν δολοφονημένων Ἑλληνόπουλων καί τίς 300.000 νέων, πτυχιούχων Πανεπιστημίων, πού ξενιτεύθηκαν γιά νά βροῦν
ἐργασία, καί τίς 10.000 περίπου αὐτοκτονίες
Ἑλλήνων, λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, καθώς καί τούς νεκρούς τῶν τροχαίων δυστυχημάτων καθημερινά. Σέ ἀριθμό νεκρῶν ἡ
πατρίδα μας ἔρχεται μεταξύ τῶν πρώτων σέ
ὅλες τίς χῶρες!!
Ἔπειτα εἶναι καί τό ἄλλο.
Οἱ νέοι «γάμοι» τοῦ συμφώνου συμβίωσης
δέν θά ἐπηρεάσουν τή νεολαία τῆς Ἑλλάδος,
τούς νέους καί τίς νέες; Γιατί νά προτιμήσουν
τό χριστιανικό γάμο, ἄνδρα μέ γυναίκα, καί
νά ἔχουν σκοτοῦρες στό μυαλό τους μέ παιδιά; Γιά ὅσους βουλευτές ψήφισαν τό σύμφωνο συμβίωσης, πρέπει νά θεωρεῖται σχεδόν
δεδομένο ὅτι τά ἀγόρια τους θά τά «παντρέψουν» μέ ἀγόρια, σέ ὅποια ἡλικία τό θελήσουν, καί τά κορίτσια τους θά τά «παντρέψουν» μέ κορίτσια!! Γιατί θεωρεῖται δεδομένο; Ἄν διαφωνοῦσαν μέ τόν σατανικό αὐτό
«γάμο», τό λεγόμενο σύμφωνο συμβίωσης,
ἁπλούστατα, δέν θά ἔδιναν τήν ψῆφο τους.
Καί τό θλιβερό εἶναι ὅτι τό ψήφισαν βουλευτές ἀπ’ ὅλα τά κόμματα!!! Καλά λέει ὁ λαός:
«ὅλοι τους τό ἴδιο εἶναι». Καί νά σημειώσουμε καί τοῦτο: Μέσα στό ζωικό κόσμο μόνον οἱ
ἄνθρωποι καί τά σκυλιά διαπράττουν τήν
αἰσχρή καί ἀπαράδεκτη αὐτή ἀνωμαλία. Τί
φοβερό! «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε·
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Η ΚΡΑΥΓΗ ΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑ:
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
λεόραση.
* Θέλετε τά παιδιά σας νά γίνουν τυχοδιῶκτες, χαρτόμουτρα, τζογαδόροι καί μοιρολάτρες; Φροντίστε νά βλέπουν τηλεόραση.
* Θέλετε τά παιδιά σας μεθαύριο πού θά
παντρευτοῦν, νά ἀπατοῦν τούς ἄντρες τους ἤ
τίς γυναῖκες τους, νά χωρίζουν καί νά ξαναπαντρεύονται, νά ζηλεύουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον
ἤ νά ζοῦν ἐν διαστάσει; Κάντε τα φίλους τῆς
τηλεοράσεως.
Ὁ δάσκαλος Κώστας Βραχνάς ἀπό τό Βόλο
ἔστειλε σέ Ἀθηναϊκή ἐφημερίδα τήν παρακάτω
ἐπιστολή. Πρόκειται γιά ἐπιστολή-κραυγή, πού
πρέπει νά ἀκουσθεῖ ὅσο εἶναι ἀκόμη καιρός.
Γράφει ὁ ἐπιστολογράφος:
«Θέλετε τά παιδιά σας νά γίνουν ληστές,
γκάγκστερ καί κακοποιοί; Ἀνοῖξτε τήν τηλεόρασή σας.
* Θέλετε τά παιδιά σας νά γίνουν μηδενιστές, ἀπάτριδες, ζαμανφουτίστες καί καλοπερασάκηδες; Βάλτε τα νά παρακολουθοῦν τηπαρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις
καί ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48, 21). Ταλαίπωρος ἄνθρωπος! Ἐνῶ ἔχει πάρει ἀπό τό
Θεό τήν ἀνυπολόγιστη τιμή τῆς λογικῆς του
φύσης, δέν συνετίστηκε, ἀλλά ἔβαλε τόν
ἑαυτό του στή θέση τῶν ἀνοήτων ζώων καί
ἔγινε ὅμοιος μέ αὐτά στόν τρόπο τῆς ζωῆς
καί τά ἔνστικτα.
Καί ἐρωτῶ:
Μέ τέτοιους βουλευτές, οἱ ὁποῖοι παραθεωροῦν ἐχθρικά, θά ἔλεγα, τό νόμο τοῦ Θεοῦ,
εἴτε εἶναι ἄθεοι εἴτε ἄπιστοι εἴτε μάχονται τό
νόμο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας,
σβήνει ἤ δέν σβήνει ἡ Ἑλλάδα; Ἐπιπλέον, οἱ
Μουσουλμάνοι πού ὑπάρχουν χρόνια πολλά
στήν πατρίδα μας ,ἀποκτοῦν, τό κάθε ἀνδρόγυνο, 10 καί παραπάνω παιδιά. Ἔτσι ἡ ἄλλοτε Ἑλλάδα μέ τόν ὑπέροχο πολιτισμό της, θά
λέγεται πιά: Νέο Πακιστάν ἤ Νέο Ἀφγανι-

* Θέλετε τά παιδιά σας νά γίνουν ἕρμαια
τῶν ἐνστίκτων τους καί σεξουαλικά ζῶα;
Ἀφῆστε νά παρακολουθοῦν τηλεόραση.
* Θέλετε τά παιδιά σας νά πάθουν γλωσσική σύγχυση, νά ξεχάσουν ὅτι εἶναι Ἕλληνες,
νά μάθουν νά αἰσχρολογοῦν καί νά βρίζουν;
Ἀνοῖξτε διάπλατα τίς τηλεοράσεις σας.
* Ἀδελφοί Ἕλληνες, θέλετε τά παιδιά σας
νά ἀποφύγουν ὅλες αὐτές τίς πληγές τοῦ Φαραώ;

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ!»
στάν ἤ Νέο Μπαγκλαντές κ.λ.π., κ.λ.π.
Νά σημειώσω καί ἕνα ψέμα;
Ξέρετε τί λένε οἱ βουλευτές μας ἤ, ὅπως
λέγονται, οἱ πατέρες τοῦ Ἔθνους ἤ Ἐθνοπατέρες; Ἐκπροσωποῦν, λένε, τόν Ἑλληνικό
λαό. Καθένας τό λαό τῆς περιφέρειας στήν
ὁποία ἐκλέγεται. Ἀλλά αὐτό εἶναι τό πιό μεγάλο ψέμα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἐκφράζουν
τήν προσωπική τους ἰδεολογία καί τό κόμμα
τους μ ό ν ο . Ἄς γίνει ἕνα δημοψήφισμα καί
θά δεῖτε τό μαύρισμα ὅλων αὐτῶν τῶν βουλευτῶν πού τόλμησαν νά ποῦν τό «ΝΑΙ» στό
σύμφωνο συμβίωσης. Ἄχ!, ποῦ φθάσαμε!
Τί ἄλλο νά ποῦμε;
ΑΝΤΙΟ, ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ! Ἀργά ἤ
γρήγορα δέν θά ὑπάρχεις πιά!!! Καί σέ μιά
ἐπιγραφή θά διαβάζουν οἱ τουρίστες: «Ἐδῶ
κάποτε ὑπῆρχε ἡ ΕΛΛΑΔΑ»!
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BIBIA ΠEPΠETOYA
«E¨ âμέ âδίωξαν, καί •μÄς διώξουσιν»
(\Iωάν. 15, 20)

20
Ὁ πατέρας τῆς Φηλικιτάτης
Ὁ γέρος ἔριξε ξανά τό κεφάλι κάτω καί μέ
φωνή πού διακοπτόταν ἀπ’ τούς λυγμούς
φώναξε: «Συγχώρεσέ με! Λυπήσου με!
Συγχώρεσέ με!».
Ἦταν ἀδύνατο γιά τήν Ἰουλία καί τή Ρουφίνα νά μή δοκιμάσουν γιά μιά στιγμή ἕνα
αἴσθημα ἀποστροφῆς γιά τό γέρο-βοσκό·
ἀλλά ἡ συμπάθειά τους ὑπερίσχυσε.
-Ἄς εἶναι πολυδοξασμένος ὁ
Θεός, εἶπε ἡ καλή δέσποινα. Σέ λυπήθηκε, σοῦ ἔστειλε τή χάρη Του,
κι ἡ καρδιά σου μαλάκωσε. Οἱ
ἀγαπημένες μας μάρτυρες μεσίτευσαν γιά σένα. Μπορεῖς νά
θεωρεῖς τή μητέρα τῆς Περπέτουας σάν φίλη, σάν ἀδελφή ἐν Χριστῷ, ἀφοῦ δεχόμαστε τήν ἴδια πίστη κι ἔχουμε τήν ἴδια οὐράνια
ἐλπίδα. Πές μου, ὅμως, θέλω νά
μάθω, πῶς ἔγινες Χριστιανός;
Ὁ γέρος σήκωσε τό κεφάλι. Τά μάτια του
ἦταν γεμάτα δάκρυα καί δέν ἤξερε πῶς
νά ἐκφράσει τήν εὐγνωμοσύνη του.
-Δέν μπορῶ νά κρύψω τίποτε ἀπό τήν
εὐγενική κυρία πού μέ τόση καλοσύνη μέ
συγχωρεῖ. Ἀλλά πῶς θά μπορέσω νά τῆς πῶ
ὅτι μέ κτηνώδη κι ἄγρια χαρά παρακολούθησα τό μαρτύριο τῆς Περπέτουας;
Ὅτι χωρίς δάκρυ, χωρίς τήν παραμικρή λύπη, παρατηροῦσα τό θάνατο τῆς κόρης μου,
γιά τήν ὁποία ἡ μεγάλη μου ἀγάπη εἶχε μετατραπεῖ σέ ἄσπονδο μῖσος; Ὁ πόθος μου γιά
ἐκδίκηση ἱκανοποιήθηκε.
Σκέφθηκα ὅτι θά μποροῦσα νά περάσω μέ
εἰρήνη τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες μου στήν ἔρημο,
ὅπου ἀποτραβήχτηκα γιά νά βόσκω τίς

καμῆλες μου, ἀπό τότε πού μέ εἶχε ἀπελευθερώσει ἡ καλοσύνη σου. Γύρισα λοιπόν στήν
καλύβα μου, πάνω στά βουνά. Ἀνακουφίστηκε καί χάρηκε ἡ γριά Φατούμα, πού εἶχε σχεδόν ἀπελπισθεῖ ὅτι θά μέ ξαναέβλεπε. Δέν
τῆς ἀπάντησα οὔτε στό καλωσόρισες πού
μοῦ εἶπε οὔτε στίς ἄλλες ἐπίμονες ἐρωτήσεις
της. Ἤθελα νά εἶμαι κατάμονος καί, ἄν μποροῦσα, θά ἤθελα νά χωριστῶ κι ἀπ’ τόν ἑαυτό μου. Δέν μποροῦσα ὅμως νά βρῶ τήν
ἀνάπαυση πού περίμενα. Τή νύχτα, πάνω
ἀπό τό προσκέφαλό μου, ἔβλεπα τρομερά
φαντάσματα, κι ἄκουγα ὀχλοβοή καί φωνές λιονταριῶν. Στά
ὄνειρά μου ἔβλεπα μανιασμένα
θηρία νά μοῦ δείχνουν τά νύχια
τους, ἀστραφτερά ξίφη, ποτάμια
ἀπό αἷμα. Ξύπναγα τότε τρέμοντας, λουσμένος ἀπό κρύο
ἱδρώτα. Ὅλη τήν ἡμέρα περιπλανιόμουν στούς λόφους, χωρίς νά
προσέχω τίς καμῆλες μου, σάν
τρελλός πού ζητάει ἡσυχία καί
δέν τή βρίσκει. Προσπάθησα νά
ἐπιβάλω σιωπή στή σκέψη μου καί στό
μνημονικό μου. Ἀλλά πάντοτε μιά φωνή
ἀντηχοῦσε στά αὐτιά μου: «Ἄθλιε, τί ἔκανες στό παιδί σου!».
Φανταζόμουν ὅτι κανένα ἄλλο βάσανο
δέν θά ἦταν μεγαλύτερο ἀπό ἐκεῖνο πού μέ
τυραννοῦσε ἑφτά χρόνια, ἀπό τήν ὀργή δηλαδή, τό μῖσος καί τήν ἐκδίκηση. Ἀλλά ὄχι, τό
σκουλήκι τῶν τύψεων εἶναι πολύ χειρότερη τιμωρία. Μέ ἔκανε σχεδόν παράφρονα. Μέ ἔπιασε φοβερή μανία, καί κατάντησα νά μισῶ ὅλο τόν κόσμο καί τόν ἑαυτό
μου ἀκόμη.
Ἕνα βράδυ, ἐνῶ γύριζα στήν καλύβα μου
μέ φοβερή θύελλα, στή λάμψη μιᾶς
ἀστραπῆς εἶδα ἕνα γέρο πού ἦταν πεσμέ-
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νος στή γῆ μέ τά χέρια σταυρωμένα στό
στῆθος. Στήν ἀρχή νόμιζα ὅτι ἦταν πεθαμένος. Τόσο ἀκίνητος ἦταν. Ἀλλά ὅταν προσπάθησα νά τόν σηκώσω, ἄνοιξε τά μάτια του
καί μοῦ ψιθύρισε μερικές ἀκατανόητες λέξεις. Ἀπό τό κρασί, πού κατά τύχη εἶχα στό
φλασκί μου, τοῦ ἔριξα λίγες σταγόνες στό
στόμα. Σιγά-σιγά ξαναζωντάνεψε καί σέ λίγο
μπόρεσε, ἀκουμπώντας σέ μένα, νά περπατήσει μέχρι τήν καλύβα μου. Λίγο φαγητό
καί φωτιά τόν ἔκαναν τελείως καλά. Μέχρι τή στιγμή ἐκείνη δέν εἶχα προσέξει τά χαρακτηριστικά του. Ἀλλά καθώς καθόταν κοντά στή φωτιά, μοῦ φάνηκε σάν γνωστός.
Ἤμουνα βέβαιος ὅτι κάποτε τόν εἶχα δεῖ,
ἀλλά ποῦ καί πότε δέν μποροῦσα νά θυμηθῶ.
Ἐπιτέλους ἀποφάσισα νά τόν ρωτήσω, τί
τόν ἔφερε στούς ἔρημους αὐτούς τόπους.
-Ὑπάρχουν περιστάσεις, πού ὅλοι, νέοι καί
γέροι, πρέπει νά ὑποχωροῦν, ἀποκρίθηκε ὁ
ξένος. Κι ἐγώ, ἐπειδή βρέθηκα σέ τέτοιες περιστάσεις, ἀναγκάσθηκα νά ἀφήσω τό σπίτι
μου. Τράβηξα πρός τά ἐδῶ, μέ τήν ἐλπίδα νά
βρῶ κανένα φιλόξενο σπίτι γιά πρόσκαιρο
καταφύγιο. Δυό ὁλόκληρες μέρες περιπλανήθηκα κι οἱ δυνάμεις μου στό τέλος μέ ἐγκατέλειψαν. Ὁ Θεός σέ ἔστειλε πάνω στήν ὥρα.
Λίγες στιγμές ἀργότερα θά ἔβρισκες μονάχα τό πτῶμα ἑνός ξένου, πού θά εἶχε
πεθάνει ἀπό τόν κόπο καί τήν πείνα.
Ἡ φωνή του μοῦ προκάλεσε κάποια φρίκη, χωρίς νά ξέρω γιατί. Ἐξακολούθησα τίς
ἐρωτήσεις μου κι ἀνακάλυψα ὅτι ἦταν
Χριστιανός. Πάνω στόν παροξυσμό τῆς μανίας μου ἅρπαξα τό μαχαίρι μου. Ὁ ξένος, μόλις εἶδε τή λάμψη τοῦ ἀτσαλιοῦ καί προτοῦ
ἀκόμα τόν χτυπήσω, γονάτισε κάτω καί
χτυπώντας τό στῆθος του εἶπε: «Δέν
εἶναι ἐδῶ κανένας στρατιώτης, Σιλβανέ,
γιά νά σοῦ πάρει τό φονικό μαχαίρι. Χτύπα, ἄν θέλεις. Ὁ Ἰάρβας σέ συγχώρεσε· κι
ὁ ἱερέας, πού τόν δίδαξε νά μή βαστάει κακό,
θά κάνει χωρίς ἄλλο τό ἴδιο καί γιά σένα».
Τό μαχαίρι ἔπεσε ἀπό τά χέρια μου.
Ἦταν ὁ Ἀρούντιος! Ἔπεσα στά πόδια του
καί τοῦ ζήτησα νά παρακαλέσει τό Θεό του
καί γιά μένα. Μοῦ εἶπε τότε, ὅτι ἡ κόρη
μου, πού εἶναι τώρα πιό κοντά στό Θεό,
προσευχήθηκε γιά τήν ἐπιστροφή μου,
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γιά μένα δέ ἀκριβῶς εἶχε χύσει τό αἷμα
της. Κι ὁ ἀγαθός Κύριος κοντεύει νά τῆς ξαναδώσει τόν πατέρα της, πού αὐτή δέν ἔπαψε ποτέ νά ἀγαπᾶ.
Ὅλη σχεδόν τή νύκτα κάθησα κοντά στά
πόδια τοῦ ἁγίου αὐτοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ
αὐτός μοῦ μιλοῦσε γιά τό ἔλεος καί γιά
τούς οἰκτιρμούς τοῦ Θεοῦ κι ὅτι εἶναι πάντοτε ἕτοιμος νά συγχωρέσει καί τούς
χειρότερους ἁμαρτωλούς. Μοῦ μίλησε κατόπιν γιά τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γιά
τή ζωή καί τά παθήματά Του, γιά τήν ὑπέρτατη θυσία Του γιά τόν ἐπαναστάτη κόσμο.
Ἀλλά καί γιά τήν ἀνυπέρβλητη ἀγάπη
Του, μέ τήν ὁποία συγχώρεσε καί προσευθήχηκε γιά κείνους πού τόν ἔβρισαν
καί Τόν σταύρωσαν. Ἡ πέτρινη καρδιά μου
ἄρχισε τότε νά μαλακώνει. Μέ δάκρυα καί
λυγμούς ἔκλαψα τήν τύφλωσή μου καί
τήν ἁμαρτία μου.
Ὁ Ἀρούντιος τίς ἑπόμενες λίγες μέρες
μοῦ δίδαξε τίς ἀλήθειες τῆς θρησκείας τῆς
ἀγάπης. Ἡ Φατούμα μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον καί πόθο ἄκουσε τίς νέες αὐτές διδασκαλίες πού ἄρχισαν νά ποτίζουν τήν
καρδιά της. Ἔτσι ἑτοιμασθήκαμε κι οἱ
δυό γιά νά λάβουμε τό ἅγιο βάπτισμα.
Ὁ Ἀρούντιος ὅμως ποθοῦσε νά ξαναγυρίσει τό γρηγορότερο στό ποίμνιό του.
Ἦταν ἐπίσκοπος καί δέν ἔπρεπε νά ἀπουσιάζει περισσότερο ἀπό τή θέση του. Μάταια τόν παρακαλέσαμε κι ἐγώ κι ἡ γυναίκα μου νά μείνει λίγο ἀκόμη, γιά νά
μᾶς στηρίξει στήν πίστη. Ἔμεινε ἀμετάπειστος. Σέ τρεῖς μέρες ἔφυγε, ἀφοῦ μᾶς ἔκανε Χριστιανούς μέ τό ἅγιο βάπτισμα.
Ἔτσι τολμῶ νά ἐλπίζω ὅτι τά δάκρυά
μου κι ἡ μετάνοιά μου θά γίνουν δεκτά
ἀπό τό Θεό καί χαίρω, εὐγενικιά μου κυρία,
γιατί δέν ἔδιωξες ἕναν ἄθλιο ἁμαρτωλό,
ἀλλά μέ συγχώρεσες. Μιά ὅμως χάρη ἔχω
νά σοῦ ζητήσω. Ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, μή
μοῦ τήν ἀρνηθεῖς. Εἶναι ἐξάλλου κι ἡ τελευταία παράκλησή μου. Δῶσε μου τήν ἄδεια
νά ἐπισκεφθῶ τόν ἱερό τόπο πού ἀναπαύονται τά τίμια λείψανα.

(Συνεχίζεται)
«ΒΙΒΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ» Ἔκδοση «ΖΩΗΣ», 1990
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΑΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
στό Εἰδικό Ἀγροτικό Κατάστ. Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας Βόλου

( 3 Μαρτίου 2016 )
-Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος;, ρώτησε Καθηγητής Πανεπιστημίου σέ ἐξεταζόμενο φοιτητή. Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε:
-Ἕνα χρέος!
Ὁ Καθηγητής τοῦ εἶπε ἀμέσως:
-Ναί. Πήγαινε, παιδί μου!
Ὁ ἄνθρωπος, ἕνα χρέος. Χρέος ἀγάπης καί προσφορᾶς. Ἐκεῖνος πού ζεῖ μόνο
γιά τόν ἑαυτό του, ἐκεῖνος πού δέν ἔχει βγεῖ
ἀπό τή φυλακή τοῦ ἐγώ του, δέν ἄρχισε
ἀκόμη νά ζεῖ ἀληθινά! Ἄς μήν εἶναι κλεισμένος σέ φυλακή. Ἄς νομίζει πώς εἶναι ἐλεύθερος. Δέν εἶναι. Ἡ ἴδια ἡ καρδιά του, πού
δέν ἔμαθε νά ἀγαπᾶ παρά μόνον τόν
ἑαυτό του, εἶναι ἡ φυλακή του. Εἶναι ἡ
ποινή του. Ἡ φτώχεια του. Καί ἡ δυστυχία
του.
Κι ὅμως ὁ Θεός, πού ἔπλασε τόν ἄνθρωπο γιά νά εἶναι ἐλεύθερος καί εὐτυχισμένος, τοῦ δείχνει μέ τό νόμο του τό δρόμο
πού ὁδηγεῖ στήν ἐλευθερία καί στήν
εὐτυχία. «Μηδενί μηδέν ὀφείλετε εἰ μή
τό ἀγαπᾶν ἀλλήλους» (Ρωμ. 13, 8). Σέ κανέναν δέν χρωστᾶτε τίποτε ἄλλο περισσότερο παρά νά ἔχετε ἀγάπη ὁ ἕνας γιά τόν
ἄλλο. Ὁ δρόμος τῆς ἀγάπης γιά τόν
ἄνθρωπο εἶναι ὁ δρόμος γιά τόν οὐρανό. Γιά τήν αἰωνιότητα. Χαρά σ’ ἐκεῖνον
πού ὑπηρετεῖ μέ ἀγάπη τόν ἀδελφό του
ἄνθρωπο, γιατί ἔτσι ὑπηρετεῖ τόν πατέρα
του Θεό. Ὅποιος μέσα στήν ψυχή του
κουβαλᾶ τήν ἀγάπη γιά τόν ἄλλον, κουβαλᾶ τόν ἴδιο τό Θεό. Ἡ σκέψη αὐτή εἶναι

ἀπολύτως ἁγιογραφική. Θά τό πεῖ ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος τήν ἡμέρα τῆς παγκόσμιας ἀπόδοσης δικαιοσύνης: «Ὅ,τι καλό κάνατε,
σεῖς οἱ ἄνθρωποι, στούς συνανθρώπους
σας μέ ἀγάπη, τό κάνατε σέ μένα προσωπικά. Ἔχετε ἑτοιμάσει μέ τή ζωή σας
τόπο στήν αἰώνια βασιλεία μου τῆς ἀγάπης
καί τῆς εἰρήνης» (Ματθ. 25, 40).
Λόγια ἀληθινά καί αἰώνια αὐτά, δέν δίνουν δικαίωμα στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, διακονία ἀγάπης καί
εὐσπλαχνίας καί προσφορᾶς, πνευματικῆς
καί ὑλικῆς, στούς ἀπαξιωμένους ἀπό τήν
ὑλόφρονα κοινωνία τῆς ἐποχῆς μας
ἔγκλειστους συνανθρώπους μας, νά
ὀλιγωρεῖ καί νά ἀπέχει ἀπό τήν ἐκπλήρωση τῆς μεγάλης ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ, νά ἀγαπᾶ κανείς τόν πλησίον του.
Δέν τῆς δίνουν τό δικαίωμα νά σταματήσει
τίς εὐλογημένες πορεῖες της. Ὅσο ὁ Θεός
θά ἐξακολουθήσει νά τίς εὐλογεῖ, ἡ 39χρονη αὐτή ΔΙΑΚΟΝΙΑ θά ἀνοίγει τίς βαριές
πόρτες τῶν Φυλακῶν καί θά προσφέρει
στόν πάσχοντα πλησίον ἔμπρακτη ἀγάπη καί μήνυμα ἀποστροφῆς τοῦ παρελθόντος καί ἐπιστροφῆς σέ μιά νέα ζωή,
χωρίς τά λάθη πού ὁδήγησαν στό κελλί
τῆς κατάθλιψης καί τῆς ἀπομόνωσης. Σέ
μιά ζωή πνευματική καί ἀνώτερη.
Αὐτός ἦταν ὁ σκοπός, αὐτό τό μοναδικό κίνητρο, γιά νά πραγματοποιηθεῖ
ἡ νέα πορεία ἀγάπης τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
μας τῶν ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ στό Εἰδικό
Ἀγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων

«Ντύσε τό Χριστό, γιά νά σέ ντύσει καί σένα
Ἐκεῖνος τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως. Σκέπασε αὐτόν, γιά
νά σέ σκεπάσει καί σένα αὐτός τήν ἡμέρα ἐκείνη.
Ὅπως θέλεις ἀγόρασε τόν Παράδεισο. Ὅ,τι θέλεις
δῶσε. Μόνον ἀγόρασε τόν Παράδεισο».
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Κασσαβέτειας Βόλου, 3 Μαρτίου 2016.
Ὡραία πορεία. Εὐλογημένη. Ἡ ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ χτύπησε τήν πόρτα τῆς Φυλακῆς
κι ἐκείνη ἄνοιξε διάπλατα, γιά νά δεχθεῖ
τήν ΕΠΙΣΚΕΨΗ. Τήν ΑΓΑΠΗ. Τόν ΧΡΙΣΤΟ.
170 συνεργάτες καί φίλοι τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, συνοδοιπόροι στίς εὐλογημένες αὐτές ἐπισκέψεις σέ Φυλακές ἐπί
σειρά πολλῶν ἐτῶν, ἀκολούθησαν τόν
π. Γερβάσιο στό κάλεσμά του γιά τό μεγάλο χρέος τῆς ἀγάπης. Ἡ ἐπίσκεψή μας
αὐτή ἦταν ἡ τρίτη κατά σειράν στό Κατάστημα.
Ἡ πρώτη ἐπίσκεψη στή Θεσσαλική
αὐτή πολίχνη τῶν «ἐλαχίστων ἀδελφῶν»
τοῦ Χριστοῦ πραγματοποιήθηκε στίς 5
Μαρτίου 1989, Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω,
«Ἡμέρα τοῦ Φυλακισμένου». 3.000 χριστιανοί κατέκλυσαν τούς χώρους τῆς
Φυλακῆς παρά τήν ἀκατάπαυστη βροχή τῆς ἡμέρας, φέροντας μαζί τους ὡς
δῶρα ὅσα ἡ φιλάνθρωπη καρδιά τους τούς
ὑπαγόρευσε νά πάρουν. Ἀνεπανάληπτο καί
πρωτόγνωρο γιά τά ἀνήλικα παιδιά τῆς
Φυλακῆς.
Ἡ δεύτερη ἐπίσκεψη ἔγινε ἀπό τόν π.
Γερβάσιο καί λίγους μόνο συνεργάτες του
τό Μάρτιο τοῦ 2013, μετά ἀπό ὁμιλία του
γιά τό ἔργο τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ αὐτῆς στόν
Ἁλμυρό Βόλου. Τό πέρασμά του ἄφησε
στά φυλακισμένα παιδιά ἐλπίδα καί χαρά, γιατί ἔνιωσαν τήν ἀγάπη του, πνευματική καί ὑλική.
Καί ἡ τρίτη ἐπίσκεψη ἦταν αὐτήν τήν
ἡμέρα· 3 Μαρτίου. Μαζί μέ τά φυλακισμένα
παιδιά. Ἀνήλικοι καί νέοι. Οἱ ἐνήλικες στεγάζονται σέ ἄλλες πτέρυγες. Συνολικά
ὅμως 160 περίπου βασανισμένες καί πικραμένες ψυχές παλεύουν νά σταθοῦν
ὄρθιες μέσα σ’ αὐτό τό τσουνάμι τῆς
ζωῆς τους.
Ἡ Διευθύντρια τοῦ Καταστήματος κ.
Εὐμορφία Σαμαρᾶ, οἱ Κοινωνικοί Λειτουργοί κ. Χριστίνα Τιμπλαλέξη καί κ.
Εὐγενία Ποζιοπούλου, ὁ Ἀρχιφύλακας κ.
Χρῆστος Ξυδόπουλος καί ὅλο τό Φυλα-
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κτικό Προσωπικό ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ὑποδέχθηκαν τόν π. Γερβάσιο μέ ὅλο τό καραβάνι τῆς ἀγάπης πού τόν συνόδευε
μέ πολλή χαρά, γιατί περίμεναν τήν ἐπίσκεψη μέ ἀνυπομονησία. Οἱ δεσμοί συνεργασίας χωρίς ἀνταλλάγματα μέ τή Φυλακή ἀριθμοῦν ἀρκετές δεκαετίες. Κανένα
σύννεφο δέν σκίασε ποτέ αὐτήν τή συνεργασία. Γιατί εἴχαμε κοινό στόχο: Τή βοήθεια τῶν ἀνηλίκων κρατουμένων· παιδιά παραστρατημένα, ἀλλά ἄξια τῆς
στοργῆς καί τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας. «Εἶναι ὡραία ἀρετή ἡ ἀνακούφιση
τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, σωματικοῦ καί ψυχικοῦ», σημειώνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Καί συμπληρώνει ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ
Σῦρος: «Ὅποιος ἀναπαύει τούς ἀνθρώπους, εὐχαριστεῖ τό Θεό».
Μ’ αὐτό τό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, τό
πνεῦμα τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, ὀφείλουμε
ὅλοι νά βοηθοῦμε τόν πληγωμένο συνάνθρωπό μας, νά βρεῖ τήν πρωτινή του ὡραία
μορφή καί εἰκόνα.
Ἡ ἡλιόλουστη ἡμέρα ἐπέτρεψε νά γίνει ἡ συνάνθροιση ὅλων σέ ὑπαίθριο
χῶρο. Ἐπισκέπτες καί ἀνήλικοι κρατούμενοι, ὅλοι μαζί. Στήν ἀρχή, μιά ἀμηχανία, ἕνα
ξάφνιασμα στά πρόσωπα τῶν παιδιῶν. Τόσοι ἄνθρωποι στή φυλακή γι’ αὐτούς; Ἡ
ἐλεύθερη κοινωνία μαζί τους; Κι ὕστερα,
μιά φωτεινή ἀλλαγή. Χαμόγελα. Χειραψίες.
Καί προσοχή. Πολλή προσοχή σ’ αὐτά τά
λόγια ἀγάπης πού τά μεγάφωνα ἄρχισαν
νά μεταδίδουν σέ ὅλους τούς χώρους.
Πρῶτος πῆρε τό λόγο, ὡς ἐκπρόσωπος
τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.
ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ὁ ὁποῖος καί ἔδωσε τήν Ἀρχιερατική του εὐλογία γιά τήν ἐπίσκεψη αὐτή,
ὁ ἀκούραστος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου
καί διάκονος τῶν κρατουμένων στά
Καταστήματα Κράτησης τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς τους π. Θεόδωρος Μπατάκας.
Σύντομα ἀλλά πολύ ἐπιγραμματικά, παρουσίασε τόν π. Γερβάσιο καί τό ἔργο του
στούς κρατουμένους καί εὐχαρίστησε τό
Γέροντα γιά τό παράδειγμα πού τούς
ἔδωσε, νά στρέψουν καί οἱ ἴδιοι τήν
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ἀγάπη τους καί τό ἐνδιαφέρον τους καί
στίς Φυλακές καί νά μάθουν νά διακρίνουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τό ἀδίκημα. Τόν
ἁμαρτωλό ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὅπως ὁ γιατρός τόν ἄρρωστο ἀπό τήν ἀρρώστια του.
Στή συνέχεια ὁ π. Γερβάσιος, μέ κίνητρο τήν ἀγάπη πού πλημμυρίζει τήν ψυχή
του γιά ὅλους μέν τούς κρατουμένους, ἰδιαίτερα ὅμως γιά τά ἀνήλικα παιδιά, γιά τίς
παραβατικές πράξεις τῶν ὁποίων πολλοί εἶναι οἱ ἠθικοί αὐτουργοί πού θά
ἀποκαλυφθοῦν στό παγκόσμιο ἐκεῖνο
προσκλητήριο ἐνόχων τῆς ἀδέκαστης
ἀπονομῆς τοῦ δικαίου, εἶπε μιλώντας κυρίως γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στόν πονεμένο ἄνθρωπο μεταξύ τῶν ἄλλων καί τά
ἑξῆς:
«Παιδιά μου, ...Σᾶς εἶπα πολλά γιά τήν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Σᾶς θύμισα πώς γεννήθηκε γιά τήν ἀγάπη. Ἔζησε μέ ἀγάπη.
Πέθανε ἀπό ἀγάπη. Πέθανε γιά τόν κόσμο, πού διψοῦσε γιά ἀγάπη. Ἡ θυσία
Του πάνω στό σταυρό ἦταν ἔκφραση
τῆς τέλειας ἀγάπης. Δίδαξε στόν κόσμο μέ
τό παράδειγμά του πώς, ὅποιος ἀγαπᾶ ἀληθινά, πεθαίνει. Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά γιά
μᾶς; Προβληματιστήκαμε ποτέ γύρω ἀπό
τήν ἀγάπη πού ἔδειξε ὁ Χριστός πάνω στή
γῆ; Ἄν, παιδιά, τό κάνουμε αὐτό, ἄν προβληματιστοῦμε, ὅλοι θά γίνουμε ἅγιοι. Τά ἐλαττώματά μας καί τά ἀδικήματά μας θά τά θεωροῦμε στό ἑξῆς ὡς κάρβουνα ἀναμμένα
καί δέν θά τά πλησιάσουμε ξανά. Θά μᾶς κάψουν, ἄν τό κάνουμε...
Νά γιατί ἤρθαμε στή Φυλακή, παιδιά. Γιά
νά σᾶς δοῦμε καί νά μᾶς δεῖτε. Ἀλλά καί
γιά νά σᾶς μιλήσουμε γιά τό Θεό. Νά σᾶς
δώσουμε ἐλπίδα, κουράγιο, δύναμη γιά
τή ζωή. Μήν ἀπελπίζεστε. Δέν θά πεθάνετε μέσα στήν Κασσαβέτεια. Θά φύγετε. Ἡ ζωή ἁπλώνεται μπροστά σας. Ἡ
σταδιοδρομία σᾶς περιμένει. Πάρτε ἀποφάσεις καί γράψτε μιά καινούρια πορεία στή
ζωή σας. Ἐγκαταλεῖψτε τά λάθη τοῦ παρελθόντος καί ζῆστε στό ἑξῆς τίμια καί εἰλικρινά. Μείνετε πιστοί στό δρόμο τῆς
ἀρετῆς, τῆς τιμιότητας, τῆς ἀλήθειας.

Τά λόγια μου εἶναι λόγια ἀγάπης. Σᾶς λογαριάζουμε γιά παιδιά μας. Ὅσο ὁ Θεός μᾶς δίνει ζωή καί ζοῦμε πάνω στή γῆ, θά εἴμαστε
κοντά σας. Μαζί καί μέ τούς κρατουμένους
ὅλου τοῦ κόσμου. Μαζί σας θά πεθάνουμε
κι ἄς μήν εἴμαστε φυλακισμένοι. Αὐτό
θά πεῖ ἀγάπη Χριστοῦ.
Παιδιά μου, σᾶς χαιρετῶ. Ὁ Χριστός
μαζί σας. Καί καλή λευτεριά».
Τά λόγια τοῦ π. Γερβασίου τά ἀκολούθησαν παρατεταμένα χειροκροτήματα ἀπό
τήν πλευρά τῶν παιδιῶν γιατί, ὅπως φαίνεται, μίλησαν στίς ψυχές τους. Ἦταν
λόγια ἀληθινῆς ἀγάπης πού μόνον ὁ Χριστός ἐμπνέει.
Ἕνας νεαρός κρατούμενος προσφέροντας ἐκ μέρους ὅλων ἕνα ἀναμνηστικό
δῶρο, χειροποίητο ἐργόχειρο δικό τους,
εὐχαριστώντας ὅλους τούς ἐπισκέπτες καί
τόν π. Γερβάσιο, εἶπε:
«Πηγαίνουμε στό σχολεῖο τῆς Φυλακῆς.
Μαθαίνουμε πραγματικά πολλά. Ἀλλά ὅταν
ἔρχεστε ἐσεῖς καί μᾶς βλέπετε καί μιλᾶτε
μαζί μας, γινόμαστε ἄλλοι ἄνθρωποι.
Ἐσεῖς μᾶς κάνετε νά νιώθουμε πώς εἴμαστε
ἄλλοι ἄνθρωποι. Κι ἐμεῖς νιώθουμε πώς
μποροῦμε πραγματικά νά γίνουμε καλύτεροι. Κι ἔτσι προσπαθοῦμε νά γίνουμε
κι ἐμεῖς ἀνώτεροι καί πνευματικά ἐλεύθεροι,
ἄν καί σωματικά εἴμαστε κρατούμενοι.
Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά ὅλα».
Κι ἐνῶ ἡ Χορωδία γέμιζε τό χῶρο τῆς
σύναξης ὅλων μας μέ ὕμνους καί τραγούδια ζωντανά καί ἐνθουσιώδη, ὁ π. Γερβάσιος διένειμε στούς κρατουμένους τά
δῶρα τους, προσφορά ἀγάπης ἀπό τούς
συνδρομητές τοῦ ἔργου τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ πρός τούς «ἐλαχίστους ἀδελφούς» τοῦ Χριστοῦ. Κι ὅλοι ξέρουμε πώς ὅταν τό δῶρο δίνεται μέ ἀγάπη, ὅσο μικρό κι ἄν φαίνεται, εἶναι ἀληθινά μεγάλο. Μόνο νά δίνεται μέ ἀγάπη.
Γιατί δέν εἶναι ἀρκετό νά κάνει κανείς
τό καλό. Τό καλό πρέπει νά τό κάνει καί
καλά. Γιά νά εἶναι εὐάρεστο στόν
♦
ἄνθρωπο. Ἀλλά καί στό Θεό.
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Φ ΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΡ ΑΤ ΗΣΗΣ Ν ΕΩΝ Κ ΑΣΣΑΒΕ ΤΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Ἄφιξη τῶν 170 συνεργατῶν τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ στά
φυλακισμένα παιδιά τοῦ Κ.
Κ. Κασσαβέτειας

Ὁ π. Γερβάσιος συζητᾶ μέ
τή Δ ιευθύντρια τοῦ Καταστήματος Κράτησης κ. Εὐμορφία
Σαμαρᾶ γιά τά προβλήματα
καί τίς ἰδιαιτερότητες τῆς παλιᾶς αὐτῆς Φυλακῆς

Πορεία τῶν ἐπισκεπτῶν γιά τό χρέος τῆς ἀγάπης
πρός τό χῶρο τῆς συνάντησης μέ τούς νεαρούς κρατουμένους. Μέ τά παιδιά τους. Μέ τούς ἀδελφούς
τοῦ Χριστοῦ. Μέ τόν Χριστό « ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ»

sel24-29Reportaz_PÂÔÚÙ¿˙3 3/14/16 9:41 PM Page 6

PDF Compressor Pro
28

«XPIΣTIANIKOIΠAΛMOI»

ΣΤΟ Κ.Κ. ΝΕΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Ὁ π. Γερβάσιος
ἀπευθύνεται στό ἀγαπημένο του ἀκροατήριο, τούς κρατουμένους,
καί τούς μιλᾶ γιά τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τό
ἔλεός του. Τή χάρη του.
Τήν ἐπιθυμία του νά
σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Νά γίνουν ὅλοι πολίτες τῆς βασιλείας του

Καί οἱ κρατούμενοι
παρακολουθοῦν. Μέ
προσοχή. Μέ περίσκεψη. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
εἶναι πάντα βάλσαμο
γιά τήν ψυχή. Παρηγοριά καί ἐλπίδα

Ὅταν τό δῶρο δίνεται μέ ἀγάπη, ὅσο μικρό κι ἄν φαίνεται, εἶναι ἀληθινά μεγάλο. Καί προκαλεῖ
συγκίνηση. Καί σεβασμό. Κι εὐγνωμοσύνη, ὅταν παίρνει τό δέμα ἀγάπης στά χέρια του ἀπό τόν π.
Γερβάσιο, πού δέν παραλείπει νά πεῖ καί δυό καλά λόγια στόν κάθε κρατούμενο χωριστά.
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Ἦταν προσωπική ἐπιθυμία τῶν παιδιῶν μιά ἀναμνηστική φωτογραφία τῆς ἐπίσκεψης, μέ τή Διευθύντρια κ. Ε. Σαμαρά, τίς Κοινωνικές Λειτουργούς, τόν π. Γερβάσιο καί τούς ἱερεῖς π. Παῦλο καί π.
Ἀμβρόσιο, πού τόν συνόδεψαν στήν πορεία ἀγάπης πρός τόν κρατούμενο ἀδελφό τοῦ Χριστοῦ (Ματ. 25, 40)

Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ· « ἐν φυλακῇ ἤμην καί ἤλθετε πρός με» (Ματθ. 25, 40)
ἔγινε πρόσκληση πορείας πρός τόν « φυλακισμένο» Χριστό μέ τό λαό τοῦ Θεοῦ
γιά τούς δυό σεμνούς διακόνους τοῦ ἱ. θυσιαστηρίου: Τόν Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο καί τόν Αἰδεσ/το π. Θεόδωρο Μπατάκα. Δ ιάκονοι τῶν Κρατουμένων καί
οἱ δυό. Τό ἔργο τους, μιά μαρτυρία πώς ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι πλάι στόν κρατούμενο

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Tόσύνθημα:
^Hζωήμαςεrναισύντομη.‰AςβιαστοÜμενάκάνουμετόκαλόστόνκόσμο.
^Hπροσευχή:
«Kύριε,
Mάθεμαςν\àγαποÜμεαéτούςπούδένàγαπήθηκαν. Kάνε μας νά •ποφέρουμε μέ τόν πόνο τ΅ν
ôλλων. Mήν âπιτρέψεις πιά νά εéτυχοÜμε μόνοι
μας...ΔόςμαςτήνàγωνίατÉςπαγκόσμιαςδυστυχίαςκαίφύλαξέμαςàπότήλησμονιάτ΅νôλλων».
Ὁ ≈μνος:
«Tόνληστήναéθημερόν,τοÜΠαραδείσουäξίωσας,Kύριε·κàμέτῷ ξύλῳ
τοÜΣταυροÜφώτισονκαίσ΅σόνμε».(ἘξαποστειλάριονΜ.Παρασκευῆς)
εὐθύνημας:
«Ἄνδένσωθεῖ ὁ κόσμος,ἐγώφταίω».
Ἡ
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό διάστημα
τῶν μηνῶν Ἰανουαρίου-Μαρτίου, παρουσίασε τίς παρακάτω ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί προσφορᾶς:
Προσκληθείς ἀπό Σεβ. Μητροπολίτες ἤ
ἄλλους παράγοντες τῆς Ἁγιωτάτης μας
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος, Διάκονος τῶν Κρατουμένων, ἀνταποκρίθηκε θετικά καί μίλησε γιά τούς «ἀνθρώπους πού δέν
ἀγαπήθηκαν», τήν ἀπαξιωμένη κοινωνία
τῶν κρατουμένων:
1. Στό Λεοντσίνιο Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων. Τό
πολυπληθές ἀκροατήριο, παρόντων τοῦ
οἰκείου Σεβ. Μητροπολίτου κ. κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
καί ἐπισήμων παραγόντων τῶν νήσων, ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καί παρακολούθησε
μέ πολλή προσοχή τήν ὁμιλία. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας του στά Κύθηρα ὁ π. Γερβάσιος ἐπισκέφθηκε Ἐνοριακούς Ναούς καί κήρυξε τό θεῖο λόγο μέ ἀναφορά στήν Εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας.
2. Στήν Αἴθουσα Ὁμιλιῶν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.
Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν, στήν Ἀθήνα, μέ τήν
παρουσία τῶν τριῶν ἐφημερίων Πρωτοπρεσβυτέρων π. Γεωργίου Καλπούζου, π. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου καί π. Κωνσταντίνου Παναγιωτοπούλου καί πλῆθος ἐνοριτῶν
πού κατέκλυσαν τό χῶρο τῆς Αἴθουσας, μέ θέμα «τό χρέος τῆς ἀγάπης».
3. Στήν Αἴθουσα Ὁμιλιῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς, παρόντος
τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ψωίνου, ἕνα πλῆθος Ἐνοριτῶν μέ ἔντο-

νη προσοχή παρακολούθησε τό λόγο τοῦ ὁμιλητῆ μέ θέμα: «Οἱ ἄνθρωποι πού δέν ἀγαπήθηκαν».
4. Κατά τήν παραμονή του στήν Ἀθήνα, ὁ
τηλεοπτικός σταθμός STAR ἔλαβε συνέντευξη μέ τό Δημοσιογράφο κ. Δημήτριο Στρουμπάκο ἀπό τόν π. Γερβάσιο σχετικά μέ τή Διακονία ἀγάπης καί προσφορᾶς πρός τήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμένων στό
χῶρο τῶν Φυλακῶν, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, ἡ ὁποία καί μεταδόθηκε ἀπό τό Σταθμό.
Ἐπίσης ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἀπέστειλε τά παρακάτω χρηματικά ποσά:
1. Σέ ἀπόρους κρατουμένους στήν Ἑλλάδα
8.920,00 εὐρώ.
2. Σέ ἀπόρους Ἕλληνες κρατουμένους σέ
420,00 εὐρώ.
φυλακές ἐξωτερικοῦ
3. Σέ ἀπόρους Ἕλληνες φυγοποίνους
1.625,00 εὐρώ.
4. Σέ ἀποφυλακισθέντες ἀπόρους
7.105,00 εὐρώ.
κρατουμένους Ἑλλάδος
5. Σέ ἀποφυλακισθέντες ἀπόρους
1.000,00 εὐρώ.
κρατουμένους ἐξωτερικοῦ
6. Σέ οἰκογένειες ἀπόρων κρατουμένων
4.720,00 εὐρώ.
7. Σέ συνεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
365,00 εὐρώ.
στήν Ἑλλάδα
8. Σέ συνεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
2.857,00 εὐρώ.
στό ἐξωτερικό
9. Δέματα σέ Φυλακές Ἑλλάδος
6.715,00 εὐρώ.
10. Λοιπά Ἔξοδα

3.930,00 εὐρώ.
ΣΥΝΟΛΟ: 37.657,00 εὐρώ.

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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ΜΑΣ ΕΡΩΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ
Ἀναγνώστης μας ρωτᾶ: «Τά ἔξοδα
γιά τίς ὁμιλίες σέ διάφορες πόλεις
τῆς Ἑλλάδος καί, πολύ περισσότερο,
τά ἔξοδα (ἀεροπορικά εἰσιτήρια, διανυκτέρευση σέ ξενοδοχεῖα καί διατροφή) γιά τίς ἐπισκέψεις Φυλακῶν
σέ χῶρες τοῦ κόσμου, ποιός τά πληρώνει;».
Ἀπάντηση: Ὅλα τά ἔξοδα γιά τίς
ὁμιλίες μας στούς κρατουμένους τῶν
Φυλακῶν ἐντός τῆς πατρίδος μας καί
σέ χῶρες πού ἐπισκεπτόμαστε, βαρύνουν ἡμᾶς τούς ἴδιους προσωπικά,
ἀπό μισθούς καί συντάξεις πού λαμβάνουμε ἀπό τό κράτος γιά τίς ὑπηρεσίες πού προσφέραμε σέ διάφορους φορεῖς τοῦ Δημοσίου (Ἐκπαίδευση, Νοσηλευτικά Ἱδρύματα ,
Ἐκκλησιαστικούς τομεῖς).
Κατά τή διάρκεια τῶν 39 χρόνων
πού ἀσκοῦμε τή διακονία αὐτή τῆς
ἀγάπης καί προσφορᾶς στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμένων στό
χῶρο τῶν Φυλακῶν ἐντός καί ἐκτός
Ἑλλάδος, ἡ δαπάνη εἶναι συμμετοχή
δική μας στό κοινωνικό, ἀνθρωπιστικό, χριστιανικό αὐτό ἔργο, τό ὁποῖο
εὐλόγησε ὁ Θεός ἁπλόχερα. Μόνο λίγες φορές προθυμοποιήθηκαν φίλοι
τῆς Διακονίας μας, Ἀρχιεπίσκοποι
καί Μητροπολίτες ξένων χωρῶν, νά
Ἐπίσης ἐνίσχυσε οἰκονομικά καί τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν Φυλακῶν, ὅπως τό ζήτησαν οἱ Διευθυντές μέ τήν Ὑπηρεσία τῶν Κοινωνικῶν Λειτουργῶν. Ἔτσι ἐστάλησαν στά:
1. Ε.Α.Κ.Κ. Νέων Κασσαβέτειας
150,00 εὐρώ.
2. Κ. Κ. Γρεβενῶν
600,00 εὐρώ.
3. Κ. Κ. Ἰωαννίνων
1.000,00 εὐρώ.
4. Κ. Κ. Κορυδαλλοῦ
2.000,00 εὐρώ.

βοηθήσουν στήν ὅλη δαπάνη ἤ μέρος
αὐτῆς. Ἕνας, τήν ἐπίσκεψή μας σέ
Φυλακή τῆς Ρουμανίας. Δεύτερος, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλακ.
βρύτων
καί
Αἰγιαλείας
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, τήν ἐκδήλωσή μας
στήν ἕδρα του γιά τό ἔργο τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ. Τρίτος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Βίλνας καί Λιθουανίας κ.
ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ τήν ἐπίσκεψή μας
στήν Κεντρική Φυλακή Λιθουανίας.
Τέταρτος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Ζηλανδίας καί Ἔξαρχος
Ὠκεανίας κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ τή διατροφή καί τίς κινήσεις μας στίς Φυλακές Ν. Ζηλανδίας καί τῶν Νησιῶν
Φίτζι στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό.
Μοναδικές ἐξαιρέσεις, γιά τίς
ὁποῖες ἐκφράζουμε καί γραπτῶς τίς
εὐχαριστίες μας.
Οἱ εἰσφορές τῶν συνδρομητῶν, φιλανθρώπων Ἑλλήνων καί ὁμογενῶν,
στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἀξιοποιοῦνται
ἀποκλειστικά γιά τίς βασικές ἀνάγκες ἀπόρων κρατουμένων καί τῶν
οἰκογενειῶν τους, μιά ἀπό τίς ὁποῖες
εἶναι καί ἡ ἀποφυλάκισή τους ἔναντι
πληρωμῆς μικροποινῶν καί δικαστικῶν ἐξόδων, τήν ὁποία καταβάλλουμε στά Πρωτοδικεῖα τῆς χώρας.
5. Κ. Κ. Κέρκυρας

1.000,00 εὐρώ.

6. Κ. Κ. Μαλανδρίνου

440,00 εὐρώ.

7. Κ. Κ. Νεάπολης

1.000,00 εὐρώ.

8. Κ. Κ. Νιγρίτας

1.000,00 εὐρώ.

9. Κ. Κ. Τρικάλων

1.000,00 εὐρώ.

10. Ψυχ. Κρατ. Κορυδαλλοῦ 150,00 εὐρώ.
ΣΥΝΟΛΟ: 8.340,00 εὐρώ
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ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ

ΥΠΟΘΗ
ΠΡΟΓΟΝΙ
ΙE´
Ἡ τελική θυσία
(α)
Πρίν φτάσουμε στήν τελευταία πικρή
σελίδα τῆς ζωῆς τοῦ Καποδίστρια, ἄς συνοψίσουμε τά κύρια χαρακτηριστικά του
ὡς Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας:
Ἔγινε ζητιάνος γιά τήν Ἑλλάδα·
δέν ἔκανε ζητιάνα τήν Ἑλλάδα. Ὑπηρέτησε τό λαό· δέν ὑπηρετήθηκε ἀπό
τό λαό. Πρόσφερε τήν περιουσία τουὅ,τι εἶχε καί δέν εἶχε-στό κράτος· δέν
πῆρε τίποτα ἀπό τό κράτος, οὔτε καί
αὐτόν τό νόμιμο μισθό του. Κι ὅταν
τά σύννεφα ἄρχισαν νά πυκνώνουν,
ἔμεινε στή θέση του ὑπηρετώντας τό
«χρέος» του πρός τήν πατρίδα, μέχρι
τήν τελική του θυσία· δέν ἔφυγε στήν
Εὐρώπη, γιά νά σωθεῖ, ἄν καί πολλοί
ὑψηλοί φίλοι τόν περίμεναν ἐκεῖ μέ
ἀνοιχτές ἀγκάλες, γιά νά ζήσει κοντά
τους μέ ἀσφάλεια καί εὐημερία.
Γιατί ὅμως ὁ ἐξαίρετος αὐτός Κυβερνήτης εἶχε τό τραγικό τέλος πού ὅλοι
γνωρίζουμε;
Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, «ὁ Καποδίστριας ὑπῆρξε ὁ
ΜΟΝΟΣ πολιτικός μας ἡγέτης βαπτισμένος ὁλόκληρος στήν πατερική
Ὀρθοδοξία... Μέ τήν Ὀρθοδοξία καί
ὄχι τήν Εὐρώπη συνέδεε ὁ Καποδίστριας τό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ».
Ὅταν ρωτήθηκε ἀπό τόν ἐκπρόσωπο
τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς
Ἀγγλίας Οὐίλλιαμ Ὄρτον «τί πρέπει νά

ἐννοοῦμε λέγοντας Ἑλλάδα σήμερα;», ὁ Καποδίστριας ἔδωσε τήν ἑξῆς ἀπάντηση: «Τό
Ἑλληνικό Ἔθνος ἀποτελεῖται ἀπό ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως δέν ἔπαψαν νά ὁμολογοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη καί νά μιλοῦν
τή γλώσσα τῶν πατέρων τους καί πού
παρέμειναν ἀκλόνητοι, ὑπό τήν πνευματική ἤ κοσμική δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας τους, σέ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς
Τουρκίας κι ἄν κατοικοῦν».
Πρωταρχικός στόχος τοῦ Καποδίστρια
ἦταν ἡ ἀποκατάσταση τῆς σχέσης τῆς Ἑλλάδας μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Γι’ αὐτό
ἔστειλε ἀπεσταλμένο στήν Πόλη, γιά νά διευθετηθεῖ ὅσο τό δυνατόν πιό γρήγορα τό
ἐκκλησιαστικό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας, «ἵνα
μή πέσῃ-ὅπως ἔλεγε-ἡ ὑπόθεση εἰς Φράγκων χεῖρας, καί τότε ἐχάθημεν»! Διέβλεπε τόν κίνδυνο ἀπό τίς τάσεις κάποιων «προοδευτικῶν» τῆς ἐποχῆς του, πού ἀλληθώριζαν
ἐπικίνδυνα πρός τήν Εὐρώπη. Γνώριζε καί τίς
ραδιουργίες τῶν ξένων Δυνάμεων. Ὅπως θά
γράψει ἀργότερα ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν
Ἀναστάσιος Λόντος στόν Ἐπιτετραμμένο τῆς
Ἑλλάδας στήν Κωνσταντινούπολη Πέτρο Δεληγιάννη, «Αἱ Κυβερνήσεις τῆς Ἀγγλίας καί
Γαλλίας ἐνδιαφέρονται οὐχί μικρόν εἰς τό ζήτημα τοῦτο καί ἐπιθυμοῦσι διά πολιτικούς
λόγους νά ἴδωσι τήν Ἑλληνικήν Ἐκκλησίαν ἐντελῶς ἀνεξάρτητον τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχείου».
Ὁ Καποδίστριας μπορεῖ νά εἶχε ζήσει τά
περισσότερα χρόνια του στήν Εὐρώπη, ἀλλά
παρέμεινε Ρωμιός στήν καρδιά. Αὐτό
ἦταν πού ἐνοχλοῦσε πολύ τίς εὐρωπαϊκές
δυνάμεις, οἱ ὁποῖες φοβοῦνταν μήπως μέ τή
συνέχιση τοῦ Ρωμαίικου, δηλαδή τῆς ἑνότητας τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἀναστηθεῖ ἡ Ρωμανία, δηλαδή ἡ Ὀρθόδοξη Βυζαντινή Αὐτοκρατορία.
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Η ΚΕΣ
ΝΙΙ ΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
Ὅταν λοιπόν διαπίστωσαν τήν ἑλληνορθόδοξη γραμμή πλεύσεώς του, ἐπιστράτευσαν ὅλα
τά μέσα γιά τήν ἐξόντωσή του. Καί δυστυχῶς
στήν Ἑλλάδα δέν ἦταν δύσκολο νά βρεθοῦν οἱ
συνεργάτες.
Οἱ ἡγεμόνες τῆς Εὐρώπης εἶχαν μετανιώσει
πολύ γρήγορα γιά τή στρατιωτική συμμετοχή
τους στή ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου καί τή δημιουργία ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κράτους.
Σκέφτονταν λοιπόν νά ἀποζημιωθοῦν κατά
κάποιον τρόπο δίνοντας στήν Ἑλλάδα ἕναν
ἡγεμόνα τῆς ἐκλογῆς καί τῆς ἀρεσκείας τους.
Ἡ ἐκλογή ὅμως τοῦ Καποδίστρια ἀπό τήν Γ΄
Ἐθνοσυνέλευση τῶν Ἑλλήνων ἀνέτρεψε τά
σχέδιά τους. Ἀπό τότε λοιπόν ζητοῦσαν
εὐκαιρία νά τόν βγάλουν ἀπό τή μέση.
Ἰδιαίτερα ἡ Ἀγγλία, πού πάντα φοβόταν
μήπως ἐπικρατήσει ἡ πολιτική τῆς Ρωσίας
πάνω στούς ὁμοθρήσκους της Ἕλληνες, εἶδε
«μέ μισό μάτι» τήν ἐκλογή τοῦ Καποδίστρια.
Γι’ αὐτό καί ὅλη ἡ ἀντικαποδιστριακή δημαγωγία κατευθυνόταν ἀπό τά ἀγγλοκρατούμενα τότε Ἑπτάνησα. Καί μολονότι ὁ Καποδίστριας παραιτήθηκε καί ἐπίσημα ἀπό κάθε
σχέση του μέ τή Ρωσία· μολονότι ἀκόμα καί
ὁ ἄσπονδος ἐχθρός του, ὁ αὐστριακός καγκελλάριος Μέττερνιχ, ὁμολογοῦσε ὅτι «ὁ
κόμης Καποδίστριας... δέν εἶχε μπρός στά
μάτια του παρά μόνο τό ἑλληνικό ζήτημα... αὐτός ὁ ὑπουργός, ὁ περισσότερο
Ἕλληνας παρά Ρῶσος», ὡστόσο τίποτε δέ
μποροῦσε νά ἐξευμενίσει τή Δύση, καί ἰδίως
τήν Ἀγγλία, ἡ ὁποία ἐπιθυμοῦσε νά τοποθετήσει καί στό νεοσύστατο ἑλληνικό κράτος ἕναν
δικό της Ἁρμοστή, ὅπως τόν Μαίτλαντ στά
Ἑπτάνησα.
Ἐνδεικτικό τῆς ἀρνητικῆς διάθεσης τῆς
Ἀγγλίας ἀπέναντι στόν Καποδίστρια εἶναι τό
παρακάτω περιστατικό, τό ὁποῖο ἀναφέρει ὁ
ἱστορικός Σπ. Τρικούπης: Πρίν φτάσει
στήν Ἑλλάδα ὡς Κυβερνήτης ὁ Καποδί-

στριας
περιόδευσε
τίς εὐρωπαϊκ έ ς
π ρ ω τεύουσες προσπαθώντας νά ἀποσπάσει ὅσο τό
δυνατόν περισσότερα ὀφέλη γιά τήν
Ἰ. Καποδίστριας
πατρίδα του. Ὅταν
ἔφτασε στήν Ἀγγλία, ζήτησε νά δεῖ τό βασιλιά
Γεώργιο τόν Δ΄. Ἀφοῦ περίμενε πολλές μέρες,
τόν ὁδήγησαν στήν πινακοθήκη τοῦ παλατιοῦ. Τόν ἄφησαν νά περιμένει πολλή ὥρα,
καί κάποια στιγμή ἀπό μιά ἄλλη πόρτα μπῆκε
ἕνας ψηλός ἄνθρωπος ντυμένος πολύ πρόχειρα, σάν νά βρισκόταν στό ἰδιωτικό του δωμάτιο. Ἄρχισε νά προχωρεῖ παρατηρώντας τούς
διάφορους πίνακες. Ὁ Καποδίστριας κατάλαβε ὅτι ἦταν ὁ βασιλιάς τῆς Ἀγγλίας, γιατί τόν
εἶχε δεῖ καί ἄλλοτε, ὅταν ὡς Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν συνόδευε στήν Ἀγγλία τόν αὐτοκράτορα τῆς Ρωσίας Ἀλέξανδρο. Ἀπορώντας περίμενε ὄρθιος, ἄφωνος καί ἀκίνητος νά δεῖ τί
πρόκειται νά συμβεῖ. Ὁ βασιλιάς προχώρησε
πρός τό μέρος τοῦ Καποδίστρια καί σάν νά
τόν εἶχε συναντήσει ἐκεῖ ἀπροσδόκητα, φώναξε: «Ἄ! Ἐδῶ εἶστε, κ. Κόμη! Χαίρομαι πολύ
πού σᾶς βλέπω». Καί χωρίς νά περιμένει ἀπάντηση ἀπομακρύνθηκε παρατηρώντας τούς
πίνακες καί βγῆκε ἀπό τήν ἴδια πόρτα πού
εἶχε μπεῖ. Ἀμέσως μπῆκε κάποιος ἀπεσταλμένος καί ὁδήγησε ἔξω τόν Καποδίστρια σάν νά
εἶχε τελειώσει ἡ συνέντευξή του μέ τό βασιλιά.
(Συνεχίζεται)

Μ.Ε.
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ - ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ἡ Παναγία παρακαλεῖ τόν Υἱό καί Θεό της:
«Συγχώρεσέ τους, Υἱέ μου, σῶσε τήν Ἑλλάδα πού Σέ πιστεύει... καί μᾶς
ἀγαπᾶ... Ἄκουσε τίς προσευχές μου καί ἄκουσε καί τά παιδιά σου πού μέ παρακαλοῦν νά σέ παρακαλέσω...». Καί ἡ Παναγία μας, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός τῆς Ἑλλάδος, κάνει κάτι τό ἀπρόσμενο. Σηκώνεται ὄρθια, βγάζει τό μανδύα της καί τόν ἀφήνει προστατευτικά πάνω στήν Ἑλλάδα!
Ὡς Ἁγία Σκέπη! Ὡς Φοβερά Προστασία!
(Ἀπό τό διαδίκτυο)
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«Νά σοῦ μιλήσω;», ἀπάντησε ὁ Γιάννης πικραμένα καί σκληρά. «Τί νά σοῦ πῶ; Δέν τά
μιλάω, ἅγιε, αὐτά. Μέ σφάζουνε!», εἶπε, καί
χίλιες ζάρες τοῦ τσαλάκωσαν τό πρόσωπο.
«Ἕνας πλούσιος μοῦ ἔκλεψε τή μητέρα μου
καί τή χαρά μου», φώναξε. «Εἶναι πολύ ἐγώ
νά πάρω τά λεφτά του, ἔ;».
«Ἄχ, Γιάννη!», ἀναστέναξε ὁ ἅγιος καί πόνεσε. Μιά τρυφερή στοργή βγῆκε ἀπό μέσα
του. «Ἕνα παιδί, Θεέ μου», μουρμούρισε ξανά,
«ἕνα παιδί, πού τό τσακίσανε».
«Τελοσπάντων», εἶπε μ’ ἀπόφαση ὁ Ζερβός
βρίσκοντας τήν αὐτοκυριαρχία του. «Ἐκεῖνα
πέρασαν. Τελειώσανε. Στό κάτω-κάτω ἤμουν
παιδί. Δέν ἔφταιγα γι’ αὐτά. Ὅμως μέ τ’ ἄλλο,
ἅγιε, μέ τ’ ἄλλο τί θά γίνει πιά!», βόγγηξε μέ
παράπονο. «Κουράστηκα! Γλυκό ψωμί δέν
ἔβαλα στό στόμα μου. Ἐδῶ καί δέκα χρόνια
βασανίζομαι. Ὧρες-ὧρες, λέω, νά μέ βρεῖ καί
μένα μιά καρδιά, ὅπως αὐτή τή δύστυχη, καί
νά τελέψει πιά αὐτό τό μαρτύριο», εἶπε καί
πάλι ἄρχισαν τά δάκρυα. «Καί νά σκεφτεῖς,
ἅγιε, πού ἔκανα ὅπως μᾶς εἶπες κι ἐξομολογήθηκα. Πῆγα ἀπ’ τούς πρώτους, λίγο μετά
πού ἦρθες, καί τό εἶπα στόν παπά: «τό καί τό»
μονάχα αὐτό, γιατί αὐτό μέ βάραινε. «Ἔχεις
νά μοῦ πεῖς τίποτ’ ἄλλο, παιδί μου;», μέ ρώτησε. «Ὄχι, πάτερ μου, τί νά σοῦ πῶ;», τοῦ
εἶπα ἐγώ. Ἐκεῖνος ἀναστέναξε. «Εἶδες, παιδί
μου;», εἶπε. «Ἅμα κάνεις ἕνα θέλημα στό διάβολο, ἐκεῖνος σέ μπερδεύει καί σέ βάζει νά
κάμεις κι ἄλλο χωρίς νά τό θέλεις, γιά νά σέ
παιδέψει περισσότερο». Ἐγώ λιγάκι θίχτηκα,
γιατί κατάλαβα πώς ἔλεγε γιά τήν κλεψιά,
πώς ἦταν θέλημα στό διάβολο. «Θά μοῦ διαβάσεις τώρα τήν εὐχή, πάτερ;», ἔκαμα ἀνυπόμονα. «Θά στή διαβάσω, παιδί μου», ἀναστέναξε ἐκεῖνος, «ἀφοῦ θές» καί μοῦ τή διάβασε.
Ἔλεγα, θά ἠρεμήσω τώρα, θά μερέψει ἡ ψυχούλα μου, ὅπως μᾶς λέει ὁ ἅγιος, μά δέν ἔγι-

νε. Γιατί δέν ἔγινε, βρέ ἅγιε; Ἀφοῦ ἐσύ μᾶς
εἶπες πώς ἡ ἐξομολόγηση εἶναι λουτρό
ψυχῆς. Φαίνεται, τόσο μεγάλο εἶναι τό κρίμα
μου, πιό μεγάλο κι ἀπό τοῦ ληστῆ, πού δέν
ἔχει γιά μένα ἔλεος ὁ Θεός».
Ἔκλαιγε μέ λυγμούς καί μέ παράπονο καί
τό μεγάλο σῶμα του εἶχε κουλουριαστεῖ ἀπό
τόν πόνο τῆς ψυχῆς.
Ὁ ἅγιος σηκώθηκε ἀπό τό κρεβάτι του καί
κάθισε στό πλάι του. Τόν ἔπιασε μέ καλοσύνη
ἀπό τούς ὤμους.
«Ἡσύχασε, Γιάννη! Ἡσύχασε», ἔκαμε γλυκά. «Δέ φταίει ἡ ἐξομολόγηση πού δέν ἠρέμησες. Εἶναι πού δέν τήν ἔκανες σωστά. Δέν
εἶχες μετανιώσει γιά ὅσα ἔπρεπε. Γι’ αὐτό σέ
ρώτησε ὁ παπάς. Δέν ἤτανε τό κρῖμα σου ὁ φόνος, Γιάννη. Δέν εἶσαι φονιάς ἐσύ! Δέ σκότωσες. Ἐκεῖνο, εἴπαμε, τό ἐπέτρεψε ὁ Θεός. Ἡ
ἁμαρτία σου ἤτανε πού ἔκλεβες· κι ἐσύ δέν
ἔλεγες νά τήν ἀφήσεις μέσα σου αὐτή τήν
ἁμαρτία, τήν εἶχες πάρει ἀγκαλιά, τήν κράταγες σφιχτά-σφιχτά, θαρρεῖς νά μή σοῦ φύγει,
καί καυχιόσουνα. Πῶς νά μερέψει ἔτσι ἡ ψυχούλα σου; Γιατί ἡ ψυχή σου μέσα εἶναι γλυκιά κι εὐαίσθητη· ζητοῦσε ἡ δόλια νά ἑνωθεῖ
μέ τό Θεό κι αὐτό τήν παίδευε. Κατάλαβες;».
«Καί τώρα, τί θά γίνει τώρα;», φώναξε μέ
ἀπελπισία ὁ Ζερβός.
«Τώρα; Ἐσύ θά μοῦ τό πεῖς», τοῦ εἶπε ὁ
ἅγιος, σάν δάσκαλος πού ἐλέγχει τό μαθητούδι του νά δεῖ ἄν κατάλαβε τό μάθημα.
«Τώρα», ἔκαμε ὁ Ζερβός σκουπίζοντας τό
πρόσωπό του μέ τά χέρια του, «τώρα θά πάω
νά ἐξομολογηθῶ πραγματικά καί θά τά πῶ
ὅλα ἀπ’ τήν ἀρχή σωστά».
«Ἔτσι μπράβο!», τόν ἐπαίνεσε ὁ ἅγιος.
«Μόνο καί νά τό νιώθεις ἀπό μέσα σου. Κατάλαβες τώρα, Γιάννη, πώς ἡ κλεψιά εἶναι πράμα ἄδικο, κακό, καί δέν ἀρέσει στό Θεό;».
«Κατάλαβα!», εἶπε ζεστά ὁ Ζερβός. «Καί περηφάνια εἶχα, πού ’ναι ἁμαρτία φοβερή, καί
τούς δικούς μου ντρόπιασα καί τή ζωή μου τή

* Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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χαράμισα».
Ἔσκυψε τό κεφάλι του. Ἤτανε τόσο ἀληθινός, πού ὁ ἅγιος κρατήθηκε νά μήν δακρύσει,
σάν τόν κοίταξε.
«Δέν πειράζει», ἔκαμε ἁπαλά. «Δέν ἤξερες.Ἀπό ἄγνοια ἁμάρτησες. Κι ἤσουνα μόνο
ἕνα παιδί, παλληκαρόπουλο. Τό λέει κι ὁ Δαβίδ: «Ἁμαρτίας νεότητός μου καί ἀγνοίας μου
μή μνησθῇς». Αὐτά, μόλις τά νιώσει ὁ ἄνθρωπος καί φωτιστεῖ, τά σβήνει ἀμέσως ὁ Θεός. Κι
ὅσο γιά τή ζωή σου, σέ λίγο λευτερώνεσαι. Θά
τήν πάρεις πάλι ἀπό τήν ἀρχή. Τί εἶσαι ἀκόμα;
Σαράντα χρονῶν ἄνθρωπος! Καί ἔχεις καί
μυαλό καί δύναμη κι ὑγεία. Τίμια θά δουλέψεις καί θά σέ καμαρώνουν ὅλοι καί θά σ’
ἀγαποῦν. Θά δεῖς! Ὅταν θά βγεῖς ἀπό τόν παπα-Στέφανο μεθαύριο, θά σοῦ ᾿χει πάρει ὁ Θεός ὅλο τόν πόνο ἀπ’ τήν ψυχή».
Ὁ Γιάννης τόν κοιτοῦσε ἴσια στά μάτια μέ
λαχτάρα καί μ’ ἐρωτηματικό, σάν νά τοῦ ἔλεγε: «Ἔτσι θά γίνει; Πράγματι;».
«Ἔτσι θά γίνει», μάντεψε ὁ ἅγιος κι ἀπάντησε. «Ξέρει ὁ Βασίλης τί σοῦ λέει! Ἐμπιστεύσου με! Σοῦ εἶπα ποτέ ψέματα;».
Ὁ Ζερβός ἔπαψε νά κλαίει. Ἔμεινε σιωπηλός κι ὁ ἅγιος τόν κοίταζε. Ὅλη ἡ στοργή τοῦ
κόσμου εἶχε μαζευτεῖ στά μάτια του.
«Ἔλα τώρα!», τόν ἔσπρωξε ἁπαλά, σάν εἶδε
πώς ὁ φίλος του ἠρέμησε. «Πέσε νά κοιμηθεῖς!
Εἶναι ἀργά καί πρέπει νά ξεκουραστεῖς».
Ὁ ἄλλος ὑπάκουσε, σάν τό παιδάκι πού τό

Ο ΑΓΙΟΣ
βάζει στό κρεβάτι ἡ μητέρα του. Ὁ ἅγιος πῆρε
τήν κουβέρτα καί τόν σκέπασε. Μιά τρυφεράδα ἔβγαινε ἀπό μέσα του ἀνάμεικτη μέ πόνο.
«Ἕνα παιδί», εἶπε ξανά. «Ἕνα παιδί πού τό
ματώσανε... χωρίς στοργή».
Ὁ Ζερβός δεχότανε μ’ εὐγνωμοσύνη τή
φροντίδα ἀπό τό φίλο του.
«Νά ’σαι καλά, ἅγιε!», ἔκαμε ζεστά. «Ἐσύ
ὅλο τόν κόσμο ἀγαπᾶς. Ἀγαπᾶς καί τό Ζερβό!».
«Καί βέβαια σ’ ἀγαπῶ! Γιατί τ’ ἀξίζεις!»,
ἀπάντησε μέ σιγουριά ὁ ἅγιος. «Μά ἔλα τώρα!
Μή μιλᾶς! Νά κοιμηθεῖς!».
Πῆρε τό χέρι του πού ἔβγαινε ἀπό τήν κουβέρτα καί τό κράτησε σφιχτά μές στό δικό του.
«Κλεῖσε τά μάτια σου!», τοῦ εἶπε ἁπαλά.
«Καί λέγε τήν εὐχή, τό «Κύριε ἐλέησον». Θά
λέω καί ἐγώ μαζί σου».
Κάθισε ἀπό πάνω του, νά τοῦ κρατᾶ τό χέρι
καί νά δέεται σάν τό φύλακα ἄγγελο.
Ὁ Ζερβός σφάλισε τά μάτια του. Μουρμούρισε τέσσερα-πέντε «Κύριε, ἐλέησον» κι ἔτσι
ὅπως ἤτανε κατάκοπος ἀπό τά τόσα συναισθήματα, κοιμήθηκε...
Βγῆκε ἀπό τό ἐξομολογητήριο χαρούμενος
καί καθαρός σάν ἄγγελος.
Λαμποκοπούσανε τά μάτια του κι ἕνα χαμόγελο φαρδύ, θριαμβικό, τοῦ φώτιζε τό
στρογγυλό του πρόσωπο. Ἡ φωνή του, εὔθυμη καί δυνατή, γέμισε τό διάδρομο.
(Συνεχίζεται)

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ΣTO ΔIAΔIKTYO
\EπιισκεφθεÖτε τήν îστοσελίδα μ ας: http://www.diakonia-filakon.gr
* Γιά νά γνωρίσετε
τό ἔργο τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης.
***
* Γιά νά διαπιστώσετε τήν καρποφορία
τῆς Διακονίας μας.

* Γιά νά προβληματισθεῖτε στόν εὐαίσθητο
χῶρο τῶν κρατουμένων.
***
* Γιά νά νιώσετε τόν
κρατούμενο ἀδελφό ὡς
ἀδελφό τοῦ Xριστοῦ.
(Mατθ. 25, 40)

Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο.
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AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
THΛ. 23920-22252 καί 25866, ΦAΞ 23920-25.391, 23920-25.478
T.Θ. 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr

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

^H ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤαμεῖο
μέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροικρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν15.985 ôποροιμικροποινίτεςκρατούμενοι.Kαίàποφυλακίζονταισχεδόνκάθεμέρα≤νας-δυόκρατούμενοι¦καίπερισσότεροι,μέπροσωπικήμαςâπιστολή
στάχέριατουςτήν™μέρατÉςàποφυλακίσεως,πούàποτελεÖ
≤ναχαιρετισμόàγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιά
τήνàρχήμιÄςνέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

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

***

uΩρες περισυλλογÉς...

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

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

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

ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(’Aπό 10-12-2015)
Nέες àποφυλακίσεις àπόρων κρατουμένων καταχωροÜμε στή στήλη μας. Nέους
«âλαχίστους àδελφούς» (Mατθ. 25, 40) τοÜ XριστοÜ μας. ^H àγάπη ¬λων τ΅ν συνδρομητ΅ν τÉς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τÉς
\Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH», ôνοιξε καί πάλι τίς πόρτες τ΅ν Φυλακ΅ν, γιά νά γυρίσουν στά σπίτια τους, âλεύθεροι πιά, συνάνθρωποί μας πού παρέμεναν âκεÖ γιά λίγα
χρήματα, πού οî ἴδιοι δέν εrχαν νά πληρώσουν.

Α\Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Ἁγιά Χανίων:
Ἐλεώνας:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Κασσαβέτεια:
Κοζάνη
Κορυδαλλός:
Κορυδαλλός:
Λαμία:
Τρίκαλα:

Ἀγροτικό Κατάστημα Κράτησης
Κατ. Κράτ. Γυναικῶν
Ἐφετεῖο
Πλημμ\κεῖο
Πρωτοδικεῖο
Ε.Α.Κ.Κ. Νέων
Ἐφετεῖο Δ. Μακεδονίας
Κατ. Κράτησης
Ψυχιατρεῖο Κρ. Κορυδαλλοῦ
Ὑπηρ. Ἐπιμ. Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς
Κατάστημα Κράτησης

ΣΥΝΟΛΟ:
Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1.
2.

Ἀλεξάνδρεια Ἠμαθίας:
Θεσσαλονίκη:
Λ. Πύργου

ΣΥΝΟΛΟ:

ΚΡΑΤΟΥΜ.
1
1
1
2
3
1
2
2
3
11
1
28

ΕΥΡΩ
82,00
500,00
300,00
400,00
900,00
400,00
550,00
410,00
140,00
3.442,00
150,00
7.274,00

1
1

200,00
200,00

2

400,00

ΓENIKO ΣYNOΛO: AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ: 15.985

